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1. Metodologia tworzenia planu transportowego w Lesznie
Przyjęta struktura planu transportowego jest zgodna z art. 12. ust. 1. ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.
W przygotowaniu planu uwzględniono:


koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju;



plan zagospodarowania przestrzennego województwa;



studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;



miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;



sytuację społeczno-gospodarczą;



wpływ transportu na środowisko;



potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności
potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;



potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych
w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich.
W planie wykorzystano następujące źródła danych i informacji:



opracowanie pn. „Badania wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej w Lesznie”
(2013 r.);



dane eksploatacyjne i ekonomiczne dotyczące sieci komunikacji miejskiej w Lesznie oraz
w gminach ościennych;



dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego i Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Poznaniu, charakteryzujące sytuację demograficzną, gospodarczą i społeczną
Leszna;



dane z urzędów miast i gmin, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, policji,
i innych instytucji;



dokumenty strategiczne, takie jak:
−

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008-2013;

−

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna;

−

Strategię Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Leszna;

−

Lokalny Program Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015;

−

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Leszna w 2011 r.;

−

dokumenty gmin: Lipno, Rydzyna i Święciechowa;
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−

studia kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta i województwa;



publikacje Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej;



publikacje gospodarcze (branżowe);



książki i podręczniki poświęcone tematyce publicznego transportu zbiorowego i polityce
transportowej;



strony internetowe.
W planie przywołano niektóre z wymienionych dokumentów źródłowych, wskazując

na zgodność planu transportowego z ich ustaleniami.
1.1. Cele planu zrównoważonego rozwoju transportu
publicznego w Lesznie
Głównym celem planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego (planu transportowego) jest zaplanowanie do 2025 r. przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
realizowanych na obszarze miasta Leszna i gmin sąsiednich (z którymi władze Leszna – jako
organizator transportu – podpisały porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
lub takie porozumienia zamierzają w najbliższym czasie podpisać), zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu, które wynikają z istotnego znaczenia mobilności dla rozwoju społeczno-gospodarczego i negatywnych następstw niekontrolowanego rozwoju motoryzacji indywidualnej.
W ramach przyjętej w niniejszym planie zasady zrównoważonego rozwoju, podstawowe
znaczenie ma dążenie do racjonalnego zakresu usług świadczonych przez transport zbiorowy
na obszarze Leszna i gmin ościennych. Racjonalność ta jest zdeterminowana:


zapewnianiem określonej ilości i jakości usług świadczonych przez transport zbiorowy –
w dostosowaniu do preferencji i oczekiwań pasażerów, w tym oczekiwanej dostępności
dla osób niepełnosprawnych;



zapewnieniem wysokiej jakości usług transportu zbiorowego, tworzących realną alternatywę dla podróży własnym samochodem osobowym;



koordynacją planu rozwoju transportu lokalnego z planami rozwoju transportu w regionie
i w kraju oraz z planami rozwoju przestrzennego miasta;



redukcją negatywnego oddziaływania transportu na środowisko;



efektywnością ekonomiczno-finansową określonych rozwiązań w zakresie kształtowania
oferty przewozowej.
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Przyjęty w niniejszym planie cel jest zgodny z polityką komunikacyjną miasta Leszna,
której celem jest stworzenie zintegrowanego systemu transportowego (służącego wszystkim
mieszkańcom, bardziej efektywnego pod względem ekologicznym).1
Cele szczegółowe niniejszego planu transportowego obejmują:


zaplanowanie sieci komunikacyjnej, na której będą realizowane przewozy o charakterze
użyteczności publicznej;



zidentyfikowanie potrzeb przewozowych;



określenie zasad finansowania usług przewozowych;



określenie preferencji dotyczących wyboru rodzaju środków transportu;



ustalenie zasad organizacji rynku przewozów;



określenie standardów usług przewozowych użyteczności publicznej;



organizację systemu informacji dla pasażerów.
1.2. Wizja transportu publicznego w Lesznie
Wizja transportu publicznego w Lesznie i w gminach ościennych objętych obsługą or-

ganizatora, zakłada funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów – w sposób tworzący z tego transportu
realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym.
1.3. Konsultacje społeczne
Plan transportowy poddany został konsultacjom społecznym, których celem jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanych działaniach przewidzianych do realizacji
w ramach planu transportowego, prezentacja planowanych rozwiązań inwestycyjnych i organizacyjnych w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag i wskazania rozwiązań preferowanych2.
Przeprowadzenie konsultacji zaplanowano zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale
Nr 1214/XLV/2010 Rady Miasta Leszno z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Leszna.
[Dalszy fragment tekstu uzupełniony zostanie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych]

1
2






Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego miasta Leszna , Leszno 2009, s. 10.
Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych są:
Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.;
Ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r.;
Ustawa o samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 r.;
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.
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Informacja o przygotowanym projekcie planu transportowego dla Miasta Leszna i gmin,
z którymi miasto podpisało porozumienia międzygminne oraz o rozpoczęciu się konsultacji
społecznych, została opublikowana wraz z pełnym tekstem dokumentu w dniu xxxx
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna, a także przesłana została lokalnym
mediom.
W dniu xxx w Urzędzie Miasta Leszna zorganizowano także dyskusje panelowe, dotyczące szczegółów przygotowywanego planu transportowego, na które zaproszono:


władze miasta;



dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;



organizatora i operatora komunikacji miejskiej w Lesznie;



przedstawicieli lokalnych mediów;



środowiska społeczników;



miłośników komunikacji miejskiej i szerzej – transportu publicznego.
Uczestników spotkań panelowych także poproszono o zgłaszanie uwag do projektu.

Aby ułatwić przesyłanie uwag, Urząd Miasta Leszna uruchomił specjalny adres mailowy, dedykowany planowi transportowemu.
Termin, do którego mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do przedstawionego projektu,
ustalono na xxx.
W przewidzianym do konsultacji okresie wpłynęły tylko xxx uwagi, dotyczące:


xxx;



xxx;



xxx;
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2. Determinanty rozwoju sieci publicznego transportu
zbiorowego w Lesznie
2.1. Strategia mobilności w Unii Europejskiej i w Polsce
W Unii Europejskiej ponad 60% populacji mieszka na obszarach miejskich. Obszary te
generują niemal 85% produktu krajowego brutto Unii Europejskiej – miasta są siłą napędową europejskiej gospodarki, przyciągają inwestycje i tworzą miejsca pracy oraz mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. W całej Europie wzmożony
ruch na ulicach w centrach miast powoduje stałe zatory drogowe, mające niepożądane skutki, takie jak opóźnienia i zanieczyszczenie powietrza. W wyniku tego zjawiska europejska
gospodarka traci każdego roku prawie 100 mld EUR lub 1% PKB Unii Europejskiej. Z roku
na rok, zanieczyszczenie powietrza i hałas, stają się coraz bardziej uciążliwe. Ruch w miastach odpowiada za 40% emisji CO2 i 70% emisji pozostałych zanieczyszczeń powodowanych
przez transport drogowy3. Mobilność w mieście uznaje się za ważny czynnik sprzyjający
wzrostowi i spadkowi bezrobocia, o ogromnym wpływie na zrównoważony rozwój Unii Europejskiej. Podejmuje się działania mające na celu uatrakcyjnienie alternatywnych w stosunku
do prywatnego samochodu osobowego sposobów poruszania się, takich jak: podróże pieszo,
jazda na rowerze, podróże transportem zbiorowym, przy zachowaniu możliwości optymalizacji podróży dla mieszkańców poprzez efektywne powiązanie różnych środków transportu.
Transport publiczny powinien być łatwo dostępny dla wszystkich, bez względu na ich
sprawność fizyczną, wiek, sprawowaną opiekę (dzieci) i inne cechy. Zasada równego dostępu
jest fundamentem dla tworzenia w Unii Europejskiej nowych funkcji publicznych.
W Unii Europejskiej uważa się, że podstawowe problemy ekologiczne w miastach związane są z przewagą stosowania produktów z ropy naftowej jako paliwa, co powoduje wzmożoną emisję CO2, zanieczyszczenie powietrza i nadmierny hałas. Transport jest jednym
z trudniejszych sektorów jeśli chodzi o kontrolę emisji CO2. Pomimo postępu technicznego
wzrost natężenia ruchu i technika jazdy w mieście (ciągłe ruszanie i zatrzymywanie się) stanowią większe źródło emisji CO2 i tlenków azotu. Dzięki rozwiązaniom prawnym UE określającym coraz niższe limity dla nowych pojazdów, na przestrzeni ostatnich 15 lat
(tj. od momentu przyjęcia pierwszej normy EURO), zdołano w sumie ograniczyć emisję tlenku azotu i cząstek stałych o 30-40 %. Nastąpiło to pomimo wzrostu natężenia ruchu4. W Unii

3

Zielona Księga W sprawie nowej kultury mobilności w mieście , Komisja Wspólnot Europejskich,

KOM(2007)551, s. 3.
4
Ibidem, s. 9.
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Europejskiej stale popierane są wszelkie formy rozwoju transportu elektrycznego, szczególnie
torowego, niepowodującego emisji zanieczyszczeń w granicach miasta.
W transporcie zbiorowym popierane jest wykorzystywanie systemów ITS, zapewniających lepsze zarządzanie flotą pojazdów i dodatkowe usługi dla pasażerów. Zastosowanie
systemu ITS pozwala na wzrost przepustowości ciągów drogowych o 20-30%5, a ma to niezwykle istotne znaczenie, ponieważ zazwyczaj możliwości rozbudowy dróg na obszarach
miejskich, są bardzo ograniczone. Aktywne zarządzanie infrastrukturą transportu miejskiego
może mieć również pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i środowisko naturalne. ITS mógłby
znaleźć zastosowanie przede wszystkim w zarządzaniu sprawnymi powiązaniami pomiędzy
poszczególnymi sieciami komunikacyjnymi, łączącymi strefy miejskie z podmiejskimi.
Aktualnie opracowywane założenia pespektywy finansowej Unii Europejskiej dla horyzontu finansowego 2014-2020 r., m. in. w ramach Strategii Europa 2020 (Strategia na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu), zakładają:
promowanie technologii ICT (teleinformatyki), zaawansowanych rozwiązań materiałowych,
bio- i nanotechnologii oraz zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania, bezpiecznego, czystego i ekologicznego procesu wytwarzania energii, a dla transportu zbiorowego –
inteligentnych, ekologicznych i zintegrowanych systemów transportowych.
Implementacją polityki Unii Europejskiej i OECD do warunków krajowych, uwzględniającą problem mobilności w aglomeracjach, są przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 lipca
2013 r. założenia Krajowej Polityki Miejskiej. Jest to dokument opracowywany z uwzględnieniem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, a także Strategii Europa
2020 oraz Przeglądu Krajowej Polityki Miejskiej Polska 2011 OECD6.
Jednym z podstawowych problemów funkcjonowania miast i aglomeracji, jest niewydolna infrastruktura transportowa, przyczyniająca się do wydłużenia czasu przejazdu oraz
zwiększająca liczbę wypadków. Obecny standard przewozu osób znacznie odbiega od standardu występującego w Europie Zachodniej, przez co zwiększa się zatłoczenie miast i wzrasta emisja CO2. W związku z tym, dużym wyzwaniem jest zapewnienie efektywnego systemu
transportu publicznego na obszarach miast. Bez efektywnych systemów transportu zbiorowego – i ich integracji – coraz mniej opłacalny stanie się dojazd z miejscowości podmiejskich,
co w konsekwencji wpłynie na konkurencyjność miast. Podobnie trudne będzie spełnienie
wymogów jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności transportu.

5

Zielona Księga „W sprawie nowej kultury mobilności w mieście”, Komisja Wspólnot Europejskich,

KOM(2007)551, s. 13.
6

OECD Urban Policy Reviews: Poland 2011
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Krajowa Polityka Miejska będzie celowym działaniem państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych. Jej celem strategicznym jest wzmocnienie
zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa życia mieszkańców, a w tym:


poprawa konkurencyjności;



rewitalizacja obszarów zdegradowanych;



przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji (segregacja
przestrzenna, problem z dostępem do usług, zapewnienie komunikacji) oraz pogarszania
się jakości życia.
W ramach tego celu realizowane będą działania związane z adaptacją i tworzeniem

efektywnej struktury przestrzennej miast, dostosowanej do potrzeb jej użytkowników. Pożądana struktura przestrzenna łączy wzrost gospodarczy z potrzebą ochrony środowiska.
Jednym z sześciu głównych wątków tematycznych ujętych w Krajowej Polityce Miejskiej
jest transport, w tym transport publiczny, z takimi zagadnieniami, jak:


integracja systemów transportowych;



węzły przesiadkowe;



integracja biletowa;



systemy informacji pasażerskiej;



tabor;



ITS;



polityka parkingowa;



drogi rowerowe.
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 r. definiuje trzy cele odno-

szące się do działalności transportowej:
1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej – poprzez ich integrację funkcjonalną, przy zachowaniu policentrycznej struktury
systemu osadniczego sprzyjającej spójności. W tym zakresie plan transportowy przewiduje wzrost konkurencyjności miasta poprzez poprawianie dostępności transportowej i rozwój funkcji metropolitarnych, w tym integrację obszarową.
2. Poprawa spójności wewnętrznej kraju – poprzez promowanie integracji funkcjonalnej,
tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. Plan nawiązuje do tego celu koncepcji,
poprzez określenie działań prowadzących do integracji regionalnej, aktywizacji terenów
wiejskich i uwzględnianiu specjalizacji poszczególnych obszarów.
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3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych – poprzez
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. Plan odnosi się w tym zakresie do powiązań transportowych Leszna z innymi ośrodkami miejskimi.
W krajowej Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)7, jednym z celów jest zorganizowanie sprawnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców przemieszczania osób wewnątrz miasta i ułatwienie przemieszczania do i z obszarów zewnętrznych. W ramach Strategii podejmowane będą m. in. działania zmierzające do:


promowania rozwiązań z zakresu integracji podsystemów transportowych;



integracji rożnych gałęzi transportu, poprzez wdrażanie systemów intermodalnych (węzły
przesiadkowe, systemy "parkuj i jedź", itp.), wspólnych rozkładów jazdy, jednolitych systemów taryfowych, biletu ważnego na wszystkie środki transportu u wszystkich przewoźników w skali regionów;
zwiększenia możliwości przewozów środkami transportu szynowego na obszarach aglo-



meracji;
promowania innowacyjnych rozwiązań technicznych, np. poprzez rozwijanie systemów



ITS, zapewniających priorytet w ruchu drogowym środkom transportu publicznego;
promocji transportu najmniej zanieczyszczającego środowisko i efektywnego energetycz-



nie (napęd elektryczny, gazowy, hybrydowy, ogniwa paliwowe, itp.).
Podjęte działania będą zmierzały do zmniejszania kongestii transportowej, w szczególności w obszarach miejskich, poprzez:


zwiększanie udziału transportu zbiorowego w przewozie osób;



zintegrowanie transportu w miastach (łącznie z dojazdami podmiejskimi);



optymalizację i integrację przewozów miejskich oraz regionalnych systemów transportu
osób;



promocję ruchu pieszego i rowerowego;



wydzielanie w miastach stref o niskiej emisji spalin.
W Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020

„Wielkopolska 2020”, jako cel operacyjny 1.5 ujęto rozwój transportu zbiorowego. Cel ten,
wg strategii, powinien być realizowany poprzez:


promocję transportu zbiorowego w miastach;



tworzenie ułatwień dla transportu zbiorowego (wydzielanie odrębnych pasów ruchu, budowa parkingów „park and ride”, „park and bike” itp.);



7

zintegrowanie systemów taryfowo-biletowych;

Strategia przyjęta Uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 r.
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promocję ekologicznych form transportu zbiorowego;



upowszechnienie i wdrożenie zasady inwestowania w systemy transportu przed inwestycjami w zabudowę.
2.2. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego miasta Leszna
Problematyka rozwoju transportu, określona w Zintegrowanym Planie Rozwoju Trans-

portu Publicznego Miasta Leszna, wskazuje trzy istotne przesłanki dla jego rozwoju:
1. „Najlepsza praktyka” sprowadza się do wykorzystania najlepszych doświadczeń w dziedzinach planowania przestrzennego i zarządzania transportem oraz wspierania komunikacji publicznej. Dziedziny te powinny być ze sobą powiązane i uwzględniać cele bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości środowiska.
2. „innowacyjność” przejawia się we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie planowania przestrzennego i zarządzania transportem. Innowacje powinny być podstawą decyzji dotyczących planowania przestrzennego (lokalizacji miejsc pracy, osiedli mieszkaniowych, innych czynników generujących ruch) oraz zarządzania transportem. Na zachowania komunikacyjne równie ważny wpływ ma uspokojenie ruchu i priorytet dla komunikacji miejskiej, jak i lokalizacja inwestycji – w postaci nowych osiedli mieszkaniowych czy
centrów handlowych.
3. „Zrównoważony rozwój”, wdrażany konsekwentnie, przyczynia się do uzyskania takiego
podziału zadań przewozowych, w którym główną rolę odgrywa transport przyjazny środowisku.
Determinantami niniejszego planu są także przewidziane, a niezrealizowane dotychczas
przedsięwzięcia, przewidziane w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna, które zostały zaprezentowane w tabeli 1. Dla potrzeb części planistycznej opracowania, poszczególne zadania ponumerowano.
Tab. 1. Projekty przewidziane do realizacji w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna – status realizacji na 30 września
2013 r.

Lp.

Nazwa zadania

1

Zakup 11 autobusów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO)

Koszt
realizacji
[w tys. zł]

9 000

Założony
rok
realizacji

2010

Status zadania

[zrealizowane/
w trakcie realizacji
/usunięte]
Zrealizowane
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Lp.

Nazwa zadania

2

Zakup 6 autobusów

3

Przebudowa 4 pętli oraz budowa 3 nowych:

3A

 budowa nowej pętli:

Koszt
realizacji
[w tys. zł]
5 200

Założony
rok
realizacji
2011-2015

Status zadania

[zrealizowane/
w trakcie realizacji
/usunięte]
Niezrealizowane

3A.1

− ul. Wilkowicka – przy granicy miasta

Niezrealizowane

3A.2

− ul. Osiecka – przy stacji kolejowej
Leszno Grzybowo

Niezrealizowane

3A.3

− ul. Rejtana

3B

3 500

2010-2012

Niezrealizowane

 przebudowa istniejących pętli:

3B.1

− Dworzec PKP

Zrealizowane

3B.2

− Strzyżewice

Niezrealizowane

3B.3

− ul. Chocimska

Niezrealizowane

3B.4

− ul. Osiecka – Cmentarz

Zrealizowane

4

Budowa 8 skrzyżowań typu rondo:

4.1

 ul. Wilkowicka – łącznik do północnego
węzła drogi ekspresowej S-5

Niezrealizowane

4.2

 Aleje Konstytucji 3 Maja – łącznik
do ul. Jagiełły i do ul. Osieckiej

Zrealizowane

4.3

 ul. Osiecka – łącznik do Al. Konstytucji
3 Maja

Niezrealizowane
8 000

2015

4.4

 ul. Estkowskiego – ul. Unii Europejskiej

Zrealizowane

4.5

 ul. Szybowników – ul. Kosmonautów

Niezrealizowane

4.6

 ul. Szybowników – ul. Działkowa

Niezrealizowane

4.7

 ul. Szybowników – ul. Dożynkowa

Niezrealizowane

4.8

 ul. Lipowa – ul. Racławicka (zamiennie
z sygnalizacją świetlną)

Niezrealizowane
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Lp.

Nazwa zadania

5

Budowa 3 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną:

5.1

 Aleje Konstytucji 3 Maja – łącznik obsługujący strefę aktywności gospodarczej
I.D.E.A

Koszt
realizacji
[w tys. zł]

Założony
rok
realizacji

Status zadania

[zrealizowane/
w trakcie realizacji
/usunięte]

Zrealizowane
900

2010-2012

5.2

 ul. 17 Stycznia – ul. Racławicka –
ul. Grunwaldzka

Niezrealizowane

5.3

 ul. Lipowa – ul. Racławicka (zamiennie
ze skrzyżowaniem typu rondo)

Niezrealizowane

6

Wprowadzenie priorytetu dla komunikacji
zbiorowej w ciągach komunikacyjnych:

6.1

 Dworzec PKP / Święciechowska – Dworcowa (Kasprowicza – Polna) – GrotaRoweckiego – Żwirki i Wigury – Aleje Jana Pawła II – Grunwaldzka – Niepodległości – Kąkolewska (do Osieckiej)

6.2

 Al. Krasińskiego
(od ul. Grota-Roweckiego do ul. Karasia)

6.3

 ul. Grunwaldzka
(od Al. Jana Pawła II do ul. 17 Stycznia)

Niezrealizowane

6.4

 Estkowskiego / Dekana – ul. Unii Europejskiej

Niezrealizowane

6.5

 ul. Dąbrowskiego – ul. Korcza

Niezrealizowane

Niezrealizowane

5 000

2012

Niezrealizowane

7

Wprowadzenie ułatwień dla komunikacji
zbiorowej w ciągach komunikacyjnych:

7.1

 Śniadeckich – Fabryczna (Poznańska) –
Gronowska – Jagiełły – Juranda – Chocimska

7.2

 Dekana – Sygietyńskiego – Kiepury –
Zamenhoffa – Rejtana

7.3

 1 Maja (od Leśnej) – Lipowa / Starozamkowa – 17 Stycznia (do ul. Korcza)

Niezrealizowane

7.4

 Chrobrego – Niepodległości

Niezrealizowane

7.5

 Marcinkowskiego – Narutowicza – Opalińskich

Niezrealizowane

Zrealizowane
(zastąpiono sygnalizację rondem)
2 500

2011

Niezrealizowane
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Lp.

Nazwa zadania

8

Budowa sygnalizacji świetlnej (wyjazd autobusów z ulicy Dworcowej) – wraz z dostosowaniem układu drogowego

Koszt
realizacji
[w tys. zł]

Założony
rok
realizacji

1 500

2015

250

2010

Status zadania

[zrealizowane/
w trakcie realizacji
/usunięte]
Niezrealizowane

9A

Optymalizacja układu linii i rozkładów jazdy

Zrealizowane

9B

Wprowadzenie oferty przewozowej Telebus

10

Budowa bezpiecznych przystanków – 6 par

3 000

2010-2015

Zrealizowane

11

Budowa antyzatok – 12 sztuk

3 000

2010-2015

Niezrealizowane

12

Przystanki z podwyższonym peronem –
24 sztuki

3 000

2010-2015

Zrealizowane

13

System informacji pasażerskiej wraz z lokalizacją autobusów

3 000

2012

Niezrealizowane

14

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego – połączenie dworców PKP i PKS oraz
zespołu przystanków komunikacji miejskiej
zlokalizowanych w sąsiedztwie dworców

5 000

2012

Niezrealizowane

15

Budowa 24 nowych wiat

1 200

2010-2015

Niezrealizowane

16

Zainstalowanie 12 elektronicznych tablic
informacyjnych dynamicznej informacji pasażerskiej

500

2010-2015

Niezrealizowane

17

Wprowadzenie biletu elektronicznego

1 500

2012

Niezrealizowane

18

Zakup automatów biletowych – 5 stacjonarnych i 24 mobilnych, do autobusów

1 100

2012

Niezrealizowane

Niezrealizowane

Źródło: Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Lesznie na lata 2010-2015.

Celem opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Lesznie
na lata 2010-2015 było „określenie warunków zapewniających stworzenie zintegrowanego
systemu transportowego (służącego wszystkim mieszkańcom, bardziej efektywnego pod
względem ekologicznym), co oznacza wzmocnienie roli transportu publicznego oraz zmniejszenie jego negatywnych skutków dla środowiska”. Ze względu na zbieżność celu dokumentu, niniejszy Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta
Leszna na lata 2014-2020 zastąpi zatem – po jego uchwaleniu przez Radę Miejską Leszna –
aktualnie obowiązujący Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Lesznie
na lata 2010-2015.
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Cel niniejszego planu transportowego to zaplanowanie do 2020 r. przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze miasta Leszna i gmin sąsiednich –
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu. Dokument odnosi się do każdej
z propozycji zmian organizacyjnych i przedsięwzięć inwestycyjnych, zawartych w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego w Lesznie na lata 2010-2015.
Aktualnie obowiązujący plan obejmuje dość krótki okres i większość przewidzianych
w nim usprawnień dla transportu publicznego, wymagających inwestycji, nie została dotąd
zrealizowana. W niniejszym planie transportowym zweryfikowano te zamierzenia, określając
działania zmierzające do wdrożenia systemu zrównoważonego transportu w mieście na kolejny, 7-letni okres.
W rozdziale 12 szczegółowo odniesiono się do niezrealizowanych zamierzeń, wymienionych w tabeli 1. Nowe zamierzenia inwestycyjne, zastępujące zadania określone w tabeli 1,
przedstawiono w tabeli 39.
2.3. Zagospodarowanie przestrzenne
Zagospodarowanie przestrzenne jest podstawową determinantą kształtowania się potrzeb przewozowych. Lokalizacja funkcji gospodarczych, społecznych, nauki, miejsc zamieszkania, kultury i rekreacji, decyduje o liczbie i kierunkach przewozów występujących w transporcie pasażerskim.
Niezależnie od specyfiki poszczególnych obszarów zurbanizowanych, można wskazać
na następujące prawidłowości we wzajemnym oddziaływaniu zagospodarowania przestrzennego oraz funkcjonowania i rozwoju transportu miejskiego:


wysoka gęstość zamieszkania wpływa nieznacznie na zmniejszenie średniej długości podróży, jeżeli nie wiąże się ze wzrostem kosztów podróży, podczas gdy wysoka gęstość
miejsc zatrudnienia jest dodatnio skorelowana ze średnią długością podróży;



atrakcyjne miejsca (zatrudnienia, nauki, wypoczynku i usług socjalnych) w lokalnym otoczeniu wpływają na ograniczenia podróży jego mieszkańców;



długość podróży można określić jako skorelowaną z wielkością miasta;



polityka zagospodarowania terenu w niewielkim stopniu wpływa na częstość podróży;



udział transportu zbiorowego w realizacji podróży miejskich zależy od gęstości zaludnienia, zatrudnienia i wielkości obszaru zurbanizowanego;



sposób zagospodarowania obszarów lokalnych i mieszanie funkcji mają pozytywny wpływ
na wzrost znaczenia podróży pieszych i rowerowych.
Oddziaływanie zagospodarowania przestrzennego na zachowania transportowe przed-

stawiono w tabeli 2.
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Tab. 2. Wpływ zagospodarowania przestrzennego na zachowania transportowe
mieszkańców ustalony na podstawie badań (projekt Transland)
Czynnik

Gęstość zaludnienia

Obserwowany
wpływ na:

Rezultaty

Długość podróży

Wysoka gęstość zaludnienia w połączeniu z mieszanym zagospodarowaniem terenu prowadzi do krótszych podróży; wpływ ten jednak jest znacznie słabszy, jeżeli doliczy się różnice kosztów podróży

Częstość podróży

Nieznaczny wpływ lub brak wpływu

Wybór środka
transportu

Gęstość zaludnienia powiązana jest wprost proporcjonalnie z wykorzystaniem transportu zbiorowego
i ujemnie skorelowana z wykorzystaniem samochodu
osobowego

Długość podróży

Równowaga między liczbą mieszkańców a liczbą
miejsc pracy prowadzi do skrócenia czasu podróży;
występuje zależność między istnieniem dzielnic jednofunkcyjnych (centra zatrudniania, sypialnie) a dłuższymi podróżami

Częstość podróży

Nie stwierdzono wpływu

Gęstość zatrudnienia

Gęstość zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacja

Lokalizacja

Wielkość miasta

Wybór środka
transportu

Wyższa gęstość zatrudnienia związana jest zwykle
z większym wykorzystaniem transportu zbiorowego

Długość podróży

Dzielnice „tradycyjne” charakteryzują się krótszymi
podróżami niż dzielnice podmiejskie, zorientowane
na wykorzystanie samochodu osobowego

Częstość podróży

Nie stwierdzono wpływu

Wybór środka
transportu

„Tradycyjne” dzielnice charakteryzują się wyższym
udziałem transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego; czynniki urbanistyczne mają jednak mniejsze
znaczenie niż cechy społeczno-ekonomiczne danej
populacji

Długość podróży

Odległość do najważniejszego miejsca pracy jest ważnym czynnikiem determinującym odległość podróży

Częstość podróży

Nie stwierdzono wpływu

Wybór środka
transportu

Silny wpływ na korzystanie transportu zbiorowego ma
odległość dojścia do i z przystanków

Długość podróży

Średnie odległości podróży są najniższe na dużych
terenach miejskich i najwyższe w osadach wiejskich

Częstość podróży

Nie stwierdzono wpływu
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Czynnik

Wielkość miasta

Obserwowany
wpływ na:

Rezultaty

Wybór środka
transportu

Korzystanie z transportu zbiorowego jest najwyższe
na dużych terenach miejskich i najniższe w osadach
wiejskich

Źródło: Transport a zagospodarowanie przestrzenne. European Commission 2003, s. 16-19. www.euportal.net z dnia 31.08.2013 r.

Lokalizacja miasta
Leszno jest miastem na prawach powiatu, położonym w południowo-zachodniej części
województwa wielkopolskiego, na północnym skraju Wysoczyzny Leszczyńskiej.
Miasto Leszno jest siedzibą starostwa powiatu leszczyńskiego, który tworzy siedem
okolicznych gmin: Krzemieniowo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo i Włoszakowice. Leszno graniczy z obszarami czterech gmin: Lipno, Osieczna, Rydzyna i Święciechowa. Najbliżej położonymi ważniejszymi ośrodkami miejskimi są Poznań (w odległości 70 km)
i Wrocław (100 km).
Obszar miasta, wynoszący 32 km2, wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., zamieszkiwały 64 722 osoby.
Przez miasto przebiega droga krajowa nr 5, prowadząca ze Świecia nad Wisłą (węzeł
z drogą krajową nr 91 przez Bydgoszcz, Gniezno, Poznań i Wrocław do przejścia granicznego
w Lubawce oraz droga krajowa nr 12 z Łęknicy (granica z Niemcami) przez Żary, Głogów,
Kalisz, Piotrków Trybunalski, Radom i Lublin do Dorohuska (granica z Ukrainą). Przebieg dróg
krajowych nr 5 i 12 oraz także prowadzących przez Leszno dróg wojewódzkich nr 323 i 432,
przedstawiono na rysunku 7.
Zagospodarowanie miasta Leszna
Leszno jest miastem nieposiadającym administracyjnego podziału na dzielnice i osiedla
mieszkaniowe. Układ przestrzenny miasta jest wyraźnie podzielony przez linię kolejową
z Poznania do Wrocławia, przechodzącą przez Leszno w osi północ-południe.
Na zachód od linii kolejowej znajduje się obszar mieszkalno-produkcyjno-usługowy,
a także obszar rolniczy, użytkowany głównie przez ogrody działkowe. Strefę mieszkaniową
tego obszaru wyznaczają ulice: Malczewskiego, Grottgera, Kopernika, Spółdzielcza, Okrzei,
Kilińskiego, Piastowska, św. Franciszka z Asyżu, Pułaskiego, tory kolejowe wzdłuż ul. Reja
do granicy miasta i ul. Kosmonautów (z wyłączeniem lotniska Strzyżewice) do ul. Wolińskiej
(bez ogrodów działkowych), Święciechowska oraz zachodnia granica miasta (z wyłączeniem
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terenu pomiędzy granicą, a ulicami: Bojanowskiego, Krzyckiego i Chłapowskiego – są to
ogrody działkowe).8
Dominującym typem zabudowy mieszkaniowej jest niska zabudowa jednorodzinna.
Na obszarze tym znajdują się tereny zielone oraz hala sportowa i pływalnia. Strefa charakteryzuje się brakiem wyraźnego centrum usługowego w zakresie handlu, usług komercyjnych,
administracji publicznej i innych usług publicznych.
Na wschód od linii kolejowej zlokalizowany jest obszar śródmiejski Leszna, z intensywną zabudową mieszkaniową. Granice tego obszaru wyznaczają od zachodu tory kolejowe
i ulice wzdłuż nich (ul. Tama Kolejowa i ul. Towarowa) oraz ulice: Przemysłowa, Śniadeckich, Zacisze, Narutowicza – do południowej granicy terenu przemysłowego – przy ul. Karwowskich, osiedlach Antoniny i Ogrody przy ul. Ostroroga oraz osiedlu Wieniawa i ulice: Unii
Europejskiej, Estkowskiego, Al. Konstytucji 3 Maja, 55 Pułku Piechoty, Grunwaldzka, Racławicka i Dożynkowa – do ul. Tama Kolejowa.
W strefie tej przeważa zabudowa mieszkalna typu osiedlowego. Zlokalizowane są
w niej także sklepy i punkty usługowe, stwarzające uciążliwości dla mieszkańców i środowiska, związane głównie z generowaniem ruchu transportu samochodowego. W strefie znajduje się też wiele terenów zielonych: parki (również historyczne), skwery i zieleńce oraz cmentarz.
W ramach strefy śródmiejskiej można wyraźnie zidentyfikować strefę Centrum, objętą
ulicami: Klonowicza, Przemysłową, Poniatowskiego, Słowackiego, Mickiewicza, Dąbrowskiego, Alejami Jana Pawła II i Grota Roweckiego. Charakteryzuje się ona intensywną i zwartą
zabudową usługową oraz mieszkalną. Mieszczą się tam obiekty administracji publicznej, banki, instytucje ubezpieczeniowe, wymiaru sprawiedliwości, hotele, zabytki oraz obiekty kultury
i handlu. W obszarze centralnym strefy została także wyznaczona strefa płatnego parkowania.
Obszary o mieszanych funkcjach mieszkalnych, produkcyjnych i usługowych, położone
są także na północy miasta (osiedla Podwale i Gronowo), na południu (osiedle Zaborowo)
oraz w jego części wschodniej (osiedla Grzybowo, Przylesie, Zamenhofa, Na Skarpie oraz
obszar między ulicami: Kiepury, Estkowskiego i Al. Konstytucji 3 Maja.
Teren na wschód od osiedla Gronowo, ograniczony ul. Antonińską, Al. Konstytucji
3 Maja – od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ul. Osieckiej (przy ul. Choinkowej) – oraz południowy rejon miasta, pomiędzy liniami kolejowymi w kierunku na Wschowę i na Wrocław
(Międzytorze), to obszar rolniczo-ogrodowy. Na południe od tego obszaru, do granic z obsza-

8

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego miasta Leszna , Leszno 2009, s. 23-25.
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rem śródmiejskim, wyznaczona została strefa nauki i edukacji, a także produkcji wysokich
technologii.
Wzdłuż torów kolejowych oraz w części południowej miasta rozpościerają się tereny
przemysłowe.
Północno-zachodnie rejony miasta zostały zajęte przez zakłady przemysłowe. Przy granicy miasta znajduje się Strefa Przemysłowa VASA, w której zlokalizowane są obiekty produkcyjne, bazy, magazyny i hurtownie handlowe, a także obiekty technicznej obsługi miasta,
w tym Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Podobna strefa produkcyjno-usługowo-techniczna znajduje się także w południowej
części miasta. Większość jej obszaru zajmuje Strefa Inwestycyjna I.D.E.A. Na północ od tej
strefy znajdują się tereny sportowe ze stadionem im. Smoczyka.
Rozwój transportu publicznego wymaga koordynacji z istniejącym zagospodarowaniem
przestrzennym miasta oraz przyległych obszarów i planowanymi kierunkami ich rozwoju.
W tym zakresie szczególne znaczenie ma:


kształtowanie zróżnicowanych form budownictwa mieszkaniowego;



kształtowanie systemu usług podstawowych, przy założeniu koncentracji przestrzennej
obiektów usługowych w ośrodkach o zróżnicowanym zasięgu obsługi;



stymulowanie rozwoju usług ponad lokalnych, przy uwzględnieniu reprezentacyjnej roli
centrum miasta;



lokalizacja obszarów z przeznaczeniem na działalność produkcyjno-składową, przy założeniu minimalizacji ich uciążliwości i zapewnienia sprawnej obsługi transportowej;



lokalizacja i rozwój terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
Struktura zagospodarowania przestrzennego Leszna nie ułatwia planowania oferty

przewozowej komunikacji miejskiej. Zabudowa wielorodzinna skupiona jest we wschodniej
części miasta, w osiedlach po obydwu stronach przecinających ją południkowo Al. Konstytucji
3 Maja. Zachodnia część miasta to głównie zabudowa jednorodzinna, skoncentrowana
na Zatorzu i w rejonie ul. Szybowników.
Zagospodarowanie gminy Lipno
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., (dane GUS) gminę Lipno zamieszkiwało 7 030
osób, a jej powierzchnia wynosiła 104 km2. W strukturze gminy wyróżnia się 15 sołectw i 18
miejscowości. Gmina ma charakter typowo rolniczy. Gmina Lipno położona jest na północ
od miasta Leszna.
Gmina Lipno posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. Przez jej obszar przebiegają odcinki
ważnych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.
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W gminie Lipno obserwuje się silną tendencję wzrostową liczby mieszkańców. Istotny
wpływ na liczbę mieszkańców w gminie, oprócz przyrostu naturalnego, miało saldo migracji.
Tab. 3. Saldo migracji ludności gminy Lipno w latach 2008-2012

Migracje

2008

2009

2010

2011

Dynamika
2012:2008
[%]

2012

Napływ ludności

242

232

210

200

209

86,36

Odpływ ludności

81

61

77

72

66

81,48

- w tym na wieś

27

22

25

28

23

85,19

- w tym do miast

52

38

52

44

43

82,69

2

1

0

0

0

0,00

161

171

133

128

143

-

w tym:

- w tym za granicę
Saldo migracji
Źródło: Dane GUS.

Bezpośrednie sąsiedztwo Leszna, wpływa na szybkie tempo rozwoju budownictwa
mieszkaniowego, szczególnie jednorodzinnego.
W ciągu ostatnich 5 lat odnotowano bardzo wysokie dodatnie saldo migracji, co przedstawiono w tabeli 3. Migracje są w gminie najważniejszym czynnikiem wzrostu – od 2008 r.
przyczyniły się do wzrostu liczby mieszkańców o 14%.
Na rysunku 1 przedstawiono obszary i strefy funkcjonalne gminy Lipno. 9

9

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipno, Lipno 2010.
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Rys. 1. Obszary i strefy funkcjonalne Gminy Lipno
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipno ,
Lipno 2010, Załącznik nr 1.

Główne obszary rozwoju intensywnej zabudowy mieszkaniowej wyznaczono w obrębie
miejscowości Smyczyna i w pobliżu miejscowości Gronówko. Wokół większości miejscowości
na terenie gminy wyznaczono wielofunkcyjne obszary przekształceń sieci osadniczej (na mapie obszary koloru ciemnobrązowego) oraz wielofunkcyjne obszary rozwoju sieci osadniczej
(na mapie obszary koloru jasnobrązowego). Największe tego typu obszary zostały wyznaczone w rejonie miejscowości Lipno, Wilkowice oraz Gronówko.
Dla pozostałych obszarów i stref funkcjonalnych, wyznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipno, zaleca się ograniczenie
występowania bardziej intensywnych form zabudowy mieszkaniowej – w postaci zabudowy
20
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wielorodzinnej, zamieszkiwania zbiorowego, a także jednorodzinnej szeregowej – do lokalizacji w większych bądź planowanych zespołach osadniczych.
Zagospodarowanie gminy Rydzyna
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. (dane GUS) miejsko-wiejską gminę Rydzyna zamieszkiwały 8 623 osoby, a jej powierzchnia wynosiła 136 km2. W strukturze gminy wyróżnia
się 16 sołectw i 22 miejscowości, w tym miasto Rydzyna. Gmina ma charakter rolniczy,
z rozwijającym się przemysłem. Około 66,5% powierzchni gminy zajmują użytki rolne,
a 24,4% lasy. Gmina Rydzyna położona jest na południe od miasta Leszna.
Główny szlak komunikacyjny w gminie Rydzyna stanowi droga krajowa nr 5 Poznań –
Wrocław. Sieć dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy zapewnia połączenia
z sąsiednimi gminami oraz służy komunikacji wewnątrz gminy.
Analiza danych demograficznych gminy Rydzyna wskazuje, że liczba jej ludności nieznacznie się zwiększa, głównie ze względu na dodatnie saldo migracji (co przedstawiono
w tabeli 4).
Ośrodkiem administracyjnym gminy jest miasto Rydzyna, które stanowi centrum społeczno-gospodarcze i kulturalne. Cechą charakterystyczną, wyróżniającą gminę, jest tendencja zwiększania się liczby mieszkańców miasta Rydzyna i zmniejszania liczby mieszkańców
w pozostałych miejscowościach10.
Tab. 4. Saldo migracji ludności gminy Rydzyna w latach 2008-2012

Migracje

2008

2009

2010

2011

Dynamika
2012:2008
[%]

2012

Napływ ludności

133

142

129

198

159

119,55

Odpływ ludności

94

103

98

128

102

108,51

- w tym na wieś

40

54

42

55

35

87,50

- w tym do miast

51

46

56

73

65

127,45

3

3

0

0

2

66,67

39

39

31

70

57

-

w tym:

- w tym za granicę
Saldo migracji
Źródło: Dane GUS.

10

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rydzyna 2004-2013, Rydzyna, październik 2004, s.19.
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Zagospodarowanie gminy Święciechowa
Liczba ludności gminy Święciechowa, wg danych GUS na dzień 31 grudnia 2012 r., wynosiła 7 549 osób. Powierzchnia gminy wynosi 134 km2. W gminie znajduje się 15 miejscowości, w tym 12 sołectw. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo miasta Leszna gmina,
a zwłaszcza sama Święciechowa, stanowi zaplecze mieszkaniowe dla osób pracujących
w mieście. Gmina Święciechowa położona jest na zachód od miasta Leszna.
Układ osadniczy gminy ukształtowany został w wyniku wielowiekowych procesów społecznych i gospodarczych. W gminie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Zabudowę wielorodzinną posiadają wsie Święciechowa i Długie Stare.
Ukształtowana została hierarchia poszczególnych jednostek, wymagająca obecnie
przemian jakościowych w kierunku nowej, bardziej dynamicznej koncepcji rozwoju, w ramach której wyróżnia się:


jednostkę przyspieszonego rozwoju, którą tworzy miejscowość Święciechowa – obecny
potencjał demograficzny i społeczno-gospodarczy miejscowości, jak również nowa oferta
programowo-przestrzenna (tereny działalności usługowej, administracji, mieszkalnictwa,
tereny sportu i rekreacji, infrastruktura komunalna), mają na celu rozwój funkcji centrotwórczych i podnoszenie rangi ośrodka;



jednostki umiarkowanego rozwoju, które tworzą wsie: Lasocice, Strzyżewice, Stare Długie, Przybyszewo, Krzycko Małe i Gołanice – rozwój tych jednostek będzie następował
proporcjonalnie do ich skali, z ukierunkowaniem na poprawę standardu życia i na zaspokojenie potrzeb lokalnych;



jednostki elementarnego rozwoju, które tworzą pozostałe wsie – ich rozwój będzie polegał na rehabilitacji przestrzeni, podnoszeniu standardów estetycznych i technicznych zabudowy oraz wzbogacaniu krajobrazu.
Rozwój mieszkalnictwa na potrzeby lokalne, polegał będzie głównie na modernizacji

i wymianie starszych zasobów mieszkaniowych oraz wprowadzaniu zabudowy uzupełniającej
w przestrzeni zurbanizowanej wsi – w formie mieszanej zabudowy wiejskiej, jednorodzinnej
oraz zagrodowej (w tym agroturystycznej) – z możliwością lokalizowania na nich usług zaspokajających podstawowe potrzeby mieszkańców oraz zakładów drobnej, nieuciążliwej działalności gospodarczej (rzemieślniczej).
Oferty terenów mieszkaniowych przewidzianych pod budownictwo jednorodzinne wyznacza się w sąsiedztwie istniejącej zwartej zabudowy wsi. Rezerwy terenów budowlanych
przeznaczone pod zabudowę uzupełniającą, zlokalizowane w przestrzeni zurbanizowanej wsi,
zaspokajają w pełni obecne, jak i perspektywiczne potrzeby gminy.
22
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Główne połączenia komunikacyjne
Sieć transportu miejskiego na obszarze Leszna i gmin ościennych tworzą linie komunikacji autobusowej organizowanej przez Urząd Miasta Leszna. Wg stanu na 30 września
2013 r. sieć transportu miejskiego obejmowała 9 linii autobusowych. Przewozy realizował
jeden operator – Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie (zakład budżetowy Miasta Leszno).
Wg stanu na 30 września 2013 r., długość linii autobusowych MZK w Lesznie wynosiła
134,2 km, natomiast długość tras – 79,1 km. Przeciętna prędkość komunikacyjna w wynosiła
21,49 km/h.11 Sieć komunikacji autobusowej MZK w Lesznie przedstawiono na rysunku 2.
Układ komunalnej komunikacji autobusowej uzupełniają autobusowe połączenia regionalne wykonywane przez PKS Leszno Sp. z o.o. oraz połączenia realizowane przez dwóch
przewoźników prywatnych spoza grupy PKS – firmę „Marko-Bus” Marek Obuchowicz
z Głogowa oraz Przewozy Pasażerskie „Leonidas” s.c. Stanisław Matczak, Urszula Matczak –
ze Sławy. W tabeli 5 przedstawiono dzienną liczbę kursów do Leszna autobusowej komunikacji regionalnej na trasach substytucyjnych w stosunku do tras linii MZK wg stanu na dzień
29 października 2013 r.
Charakterystyczną cechą obszaru podmiejskiego, obsługiwanego leszczyńską komunikacją miejską, jest dość dobrze rozwinięta sieć alternatywnych w stosunku do niej połączeń
drogowym transportem zbiorowym. Dojazd do Leszna z większości miejscowości możliwy był
autobusami innych przewoźników.
Najwięcej konkurencyjnych w stosunku do leszczyńskiej komunikacji miejskiej połączeń
komunikacji regionalnej posiadały miejscowości Kłoda, Rydzyna, Strzyżewice i Święciechowa.
Pozostałe obsługiwane przez MZK w Lesznie miejscowości ościenne posiadały dość ograniczoną liczbę połączeń komunikacji regionalnej z Lesznem.
Sytuacja, w której część z miejscowości ościennych, obsługiwanych przez MZK
w Lesznie, posiada dużą liczbę połączeń komunikacji regionalnej, ma bardzo niekorzystny
wpływ na strukturę pasażerów na liniach komunikacji miejskiej. Płaszczyzną konkurencji pomiędzy obydwoma podsystemami transportu drogowego staje się bowiem cena biletu normalnego, w szczególności jednoprzejazdowego, która dość swobodnie może być kształtowana we własnym zakresie przez przewoźników regionalnych. Tymczasem w komunikacji miejskiej obowiązuje znacznie szerszy zakres i wysokość ulg niż w komunikacji regionalnej i to
właśnie pasażerowie posiadający uprawnienia do ulg lub tytuły do zwolnienia z opłat,
z reguły decydują się na wybór linii komunikacji miejskiej w podróżach pozamiejskich.

11

Komunikacja miejska w liczbach. Dane za 2012 r. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. Warsza-

wa 2013, s. 19.
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Tab. 5. Dzienna liczba kursów do Leszna w autobusowej komunikacji regionalnej
na

trasach

substytucyjnych

w

stosunku

do

tras

linii

MZK

w

Lesznie

– stan na 29 października 2013 r.

Miejscowość

Wilkowice
Święciechowa

Strzyżewice

Linie MZK
w Lesznie

Przewoźnik
regionalny

4
3, 11

2, 3

Dzienna liczba kursów z danej
miejscowości
w dni powszednie

w soboty

w niedziele

PKS Leszno Sp. z o.o.

3

-

-

PKS Leszno Sp. z o.o.

15

-

-

Leonidas s.c.

5

3

2

PKS Leszno Sp. z o.o.

23

4

2

Marko-Bus

17

10

6

Dąbcze

12

PKS Leszno Sp. z o.o.

4

-

-

Rydzyna

12

PKS Leszno Sp. z o.o.

24

-

-

Kłoda

12

PKS Leszno Sp. z o.o.

24

-

-

Tarnowa Łąka

12

PKS Leszno Sp. z o.o.

2

-

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy przewoźników.

Połączenia autobusowej komunikacji regionalnej, na trasach do i z Leszna, nie odgrywały większej roli w przewozach wewnątrzmiejskich. Wynika to z m. in. faktu niepokrywania
się ich tras z trasami linii komunikacji miejskiej już w granicach Leszna.
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Rys. 2. Sieć komunikacji miejskiej na obszarze miasta Leszna
– stan na 30 września 2013 r.
Źródło: Materiały MZK w Lesznie.
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Leszno stanowi ważny węzeł kolejowy – zarówno dla przewozów pasażerskich, jak
i towarowych. Wg stanu na dzień 30 września 2013 r., leszczyński węzeł kolejowy tworzyły:


linia kolejowa nr 271 – dwutorowa, zelektryfikowana: Wrocław Główny – Oborniki Śląskie
– Rawicz – Leszno – Poznań Główny12;



linia kolejowa nr 14 – w większości dwutorowa: Łódź Kaliska – Forst (zelektryfikowana
na odcinku: Łódź Kaliska – Durzyn);



linia kolejowa nr 359 – jednotorowa niezelektryfikowana linia Leszno – Zbąszyń;



stacja kolejowa Leszno i przystanek kolejowy Leszno Grzybowo.
Linia kolejowa nr 271, obsługująca Leszno, została włączona do transeuropejskiej sieci

transportowej TEN-T. Zgodnie z ustaleniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
celem funkcjonowania sieci TEN-T jest zapewnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego,
swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału oraz zmniejszenie dysproporcji
w poziomie rozwoju różnych regionów.
W Planie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego – międzywojewódzkie
i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym, Leszno scharakteryzowano jako kolejowy punkt handlowy, w którym występują powiązania transportu kolejowego
z innymi formami transportu i który może w związku z tym pełnić funkcje zintegrowanego
węzła przesiadkowego.13 W planie tym wskazano jedno połączenie międzywojewódzkie
do realizacji w ramach publicznego transportu kolejowego, a mianowicie Wrocław Główny –
Poznań Główny (14,176 par pociągów na dobę, wykorzystanie przepustowości linii 19-62%,
czas przejazdu 2:53-3:05 godz.).
Wg stanu na 30 września 2013 r., Leszno posiadało bezpośrednie połączenia kolejowe
m.in. z: Białymstokiem, Bydgoszczą, Gdańskiem, Gdynią, Jelenią Górą, Katowicami, Kołobrzegiem, Krakowem, Olsztynem, Poznaniem, Toruniem, Wałbrzychem, Warszawą i Wrocławiem.
Kolejowe połączenia międzywojewódzkie przedstawiono na rysunku 3.

12

Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego – międzywojewódzkie i międzynarodowe
przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, 22 maja 2012, s.26.
13
Ibidem, s. 15
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Rys. 3. Kolejowe połączenia międzywojewódzkie funkcjonujące w ramach użyteczności publicznej – stan na 22 maja 2012 r.
Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego – międzywojewódzkie i międzynarodo-

we przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 22 maja 2012, s.11.

Na linii Wrocław Główny – Poznań Główny w obszarze działania leszczyńskiej komunikacji miejskiej wyznaczono dwie stacje: Leszno (kilometr linii 95,798) i Rydzyna (km 85,640).
Na linii Łódź Kaliska – Forst, w obszarze działania leszczyńskiej komunikacji miejskiej także
wyznaczono dwie stacje: Leszno (kilometr linii 235,868) i Leszno Grzybowo (km 229,120).
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Wg stanu na 30 września 2013 r., ze stacji Leszno w kierunku Poznania zaplanowano:


13 par pociągów regionalnych i 10 par pociągów kwalifikowanych w dni powszednie;



9 par pociągów regionalnych i 9 par pociągów kwalifikowanych w soboty;



8 par pociągów regionalnych i 9 par pociągów kwalifikowanych w niedziele.
Pociągi regionalne, obsługiwane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o., kursowały

głównie w relacjach z Wrocławia Głównego i Leszna do Poznania. Dla pociągów kwalifikowanych (TLK, IR i EIC), obsługiwanych przez PKP Intercity S.A. i kursujących w kierunku Poznania, Leszno było wyłącznie stacją pośrednią.
W kierunku Wrocławia zaplanowano natomiast:


9 par pociągów regionalnych i 9 par pociągów kwalifikowanych w dni powszednie;



9 par pociągów regionalnych i 9 par pociągów kwalifikowanych w soboty;



9 par pociągów regionalnych i 9 par pociągów kwalifikowanych w niedzielę.
Pociągi regionalne łączyły głownie Poznań i Leszno z Wrocławiem oraz Leszno z Rawi-

czem. Pociągi kwalifikowane (TLK i EIC) kursowały w relacjach łączących Warszawę, Szczecin, Gdynię, Kołobrzeg i Poznań z Wrocławiem, Katowicami i Przemyślem.
Na przestrzeni lat 2011-2013 ruch pociągów pasażerskich na linii 271 przez Leszno został znacznie zmniejszony.
Opisywana linia kolejowa pokrywa się częściowo z trasą linii 12 MZK w Lesznie. Oferowana liczba pociągów i niższy od 10 minut czas jazdy pociągu z Rydzyny do Leszna (przy
około 30 minutach czasu jazdy autobusu), mogłyby stanowić poważną konkurencję dla leszczyńskiej komunikacji miejskiej, gdyby nie peryferyjne względem zabudowy usytuowanie
stacji kolejowej Rydzyna – na skraju miejscowości Kłoda.
Wg stanu na 30 września 2013 r., ze stacji Leszno w kierunku Krotoszyna i Ostrowa
Wielkopolskiego zaplanowano 5 par pociągów regionalnych w dni powszednie oraz 3 pary
pociągów w soboty i 3 pary w niedziele. Wszystkie pociągi obsługiwane były przez Koleje
Wielkopolskie Sp. z o.o.
Czas przejazdu z Leszna Grzybowa do Leszna wynosił 7 min i był bardzo konkurencyjny
w stosunku do czasu jazdy oferowanego przez połączenia komunikacji miejskiej (linia 3 –
22 min). Rozkład jazdy pociągów umożliwiał przyjazd do Leszna przed godz. 8 i powrót
z niego o godz.: 12.42, 14.40, 16.44 i 18.40. Ofertę Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. w tej relacji można więc uznać za dość atrakcyjną w stosunku do oferty komunikacji miejskiej.
Na słabe wykorzystanie pociągów w przewozach wewnątrzmiejskich ma jednak wpływ brak
intensywnej zabudowy w sąsiedztwie stacji Leszno Grzybowo.
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W obszarze działania leszczyńskiej komunikacji miejskiej, na linii kolejowej Leszno –
Zbąszyń funkcjonowały: stanowiąca początek linii stacja Leszno i przystanek kolejowy Wilkowice (km 5,084).
Wg stanu na 30 września 2013 r., w relacji z Leszna do Wilkowic, zaplanowano 6 par
pociągów regionalnych w dni powszednie, 4 pary w soboty i 4 pary w niedziele. Wszystkie
pociągi obsługiwane były przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Czas przejazdu ze stacji Wilkowice do stacji Leszno wynosił 6 min i również był dość
konkurencyjny w stosunku do czasu jazdy oferowanego przez połączenie komunikacji miejskiej (linia 4 – 14 min). Kolejowy rozkład jazdy na tej linii także odpowiadał potrzebom przewozowym, gdyż umożliwiał przyjazd do centrum Leszna na godz. 8 i powrót w dogodnych,
szczególnie dla uczniów, godzinach: 11.31, 15.32, 17.11 i 20.25.
Dworzec kolejowy Leszno położony jest przy ul. Dworcowej i oddalony od centrum
miasta o około 1 km. W bliskiej okolicy dworca PKP znajduje się Dworzec PKS.
Intensywny ruch pociągów na dworcu Leszno determinuje jedną z funkcji leszczyńskiej
komunikacji miejskiej, jaką jest komplementarność w stosunku do przewozów kolejowych,
w szczególności regionalnych (realizowanych w obrębie województwa wielkopolskiego).
2.4. Czynniki demograficzne i motoryzacja
Czynnikami determinującymi popyt na usługi komunikacji miejskiej w Lesznie, są:


liczba mieszkańców;



struktura wiekowa mieszkańców;



aktywność zawodowa i edukacyjna mieszkańców, w tym liczba uczniów i studentów;



wielkość i kierunki migracji

oraz czynniki pochodne – takie, jak liczba zarejestrowanych samochodów osobowych.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., komunikacja miejska w Lesznie obsługiwała obszar zamieszkały przez ponad 87 tys. mieszkańców, w tym 64 722 tys. (73,6%) – zamieszkałych w granicach Leszna.
Strukturę ludności Leszna wg kryterium aktywności zawodowej przedstawiono w tabeli 6. Dane w niej zawarte ilustrują niekorzystną strukturę aktywności zawodowej mieszkańców. W ciągu ostatnich pięciu lat zmniejszyła się liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
(o ponad 4%), wzrosła natomiast liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (o ponad 22%).
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Tab. 6. Struktura ludności Leszna w latach 2008-2012
Liczba i struktura
mieszkańców

2008

Liczba mieszkańców

2009

2010

2011

2012

Dynamika
2012:2008
[%]

64 142

64 338

64 654

64 713

64 722

101,04

− w wieku przedprodukcyjnym

12 203

12 146

12 018

11 896

11 853

95,47

− w wieku produkcyjnym

42 254

42 192

42 237

41 819

41 387

97,94

9 685

10 000

10 399

10 998

11 482

122,34

w tym:

− w wieku poprodukcyjnym
Źródło: Dane GUS.

Prognozy demograficzne dla Leszna, przedstawione w tabeli 7, zakładają utrzymanie
się tych niekorzystnych tendencji do 2035 r. Liczba ludności miasta wyniesie – wg danych
GUS – 64 772 osoby w 2020 r. i 62 894 osoby w 2035 r.14
Tab. 7. Prognozowana liczba ludności Leszna w latach 2015-2030 – prognoza GUS
z 2011 r.
Przedział wiekowy

14

2015

2020

2025

2030

2035

0-4

3 474

3 257

2 909

2 626

2 546

5-9

3 458

3 594

3 382

3 030

2 741

10-14

3 118

3 441

3 585

3 376

3 027

15-19

3 351

3 226

3 559

3 703

3 497

20-24

3 929

3 368

3 247

3 585

3 732

25-29

4 605

3 877

3 324

3 191

3 540

30-34

5 521

4 704

3 996

3 433

3 284

35-39

5 590

5 499

4 707

4 011

3 442

40-44

4 704

5 508

5 440

4 661

3 981

45-49

3 669

4 554

5 356

5 305

4 550

50-54

3 751

3 540

4 415

5 212

5 180

55-59

4 549

3 592

3 409

4 271

5 063

60-64

4 755

4 350

3 472

3 315

4 164

www.stat.gov.pl. Dostęp dn. 01.09.2013 r.
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Przedział wiekowy

2015

2020

2025

2030

2035

65-69

4 288

4 417

4 070

3 272

3 148

70-74

1 960

3 842

4 005

3 718

3 021

75-79

1 772

1 631

3 229

3 418

3 205

80-84

1 146

1 317

1 236

2 472

2 675

934

1 055

1 218

1 261

2 098

64 574

64 772

64 559

63 860

62 894

85 i więcej
Razem
Źródło: GUS.

W konsekwencji przewidywanych zmian w strukturze demograficznej mieszkańców
Leszna, należy liczyć się ze zmniejszeniem o 6-7% do 2020 r. liczby pasażerów kupujących
bilety normalne (pełnopłatne) komunikacji miejskiej z jednoczesnym zwiększeniem się liczby
uprawnionych do przejazdów ulgowych i bezpłatnych (bez uczniów i studentów) – o 16-18%
w stosunku do liczby osób obecnie korzystających z tych uprawnień.
W latach 2008-2012 Leszno odnotowało ujemne saldo migracji, co przedstawiono
w tabeli 8. Oznaczało to zmniejszenie się liczby mieszkańców miasta, przy jednoczesnym
wzroście liczby mieszkańców okolicznych miejscowości (który zaprezentowano w tabelach 3
i 4). Tendencje te determinować będą zmiany w układzie komunikacyjnym i ofercie przewozowej, zwłaszcza w przebiegu tras, linii i częstotliwości kursowania pojazdów.
Tab. 8. Saldo migracji ludności Leszna w latach 2008-2012

Migracje

2008

2009

2010

2011

2012

Dynamika
2012:2008
[%]

Napływ ludności

694

664

697

687

625

90,06

Odpływ ludności

787

786

756

813

765

97,20

w tym na wieś

439

474

453

436

457

104,10

- w tym do miast

306

284

264

322

265

86,60

42

28

39

55

43

102,38

-93

-122

-59

-126

-140

-

- w tym za granicę
Saldo migracji
Źródło: Dane GUS.

Wskaźnik bezrobocia dla Leszna, wg stanu na dzień 31 lipca 2013 r., wyniósł 8,9%
(przy 13,1% w skali kraju). Liczba bezrobotnych wyniosła 2 838 osób, w tym 2 329 (82%) –
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bez prawa do zasiłku. Wskaźnik bezrobocia dla województwa wielkopolskiego, wg stanu
na dzień 31 lipca 2013 r., wyniósł 9,6%. W 2012 r. średnie wynagrodzenie w Lesznie kształtowało się na poziomie 2 977,96 zł (przy 3 744,38 zł przeciętne w Polsce), natomiast w województwie wielkopolskim – 3 397,25 zł.15
W 2015 r. i w 2020 r. Ministerstwo Finansów prognozuje wzrost PKB o odpowiednio
3,7 i 3,1%. W 2015 r. średnie wynagrodzenie w Polsce ma wynieść 4 tys. zł, natomiast
wskaźnik bezrobocia – 7%.16
Analiza struktury wiekowej mieszkańców Leszna, przedstawionej na rysunku 4, wskazuje, że 48% populacji stanowią mieszkańcy w wieku, w którym przysługują uprawnienia
do przejazdów ulgowych i bezpłatnych. Prognozy demograficzne przewidują, że w latach
2015-2030 zmniejszy się o 5,4% udział osób w wieku 25-59 lat, a więc z przedziału wiekowego korzystającego w komunikacji miejskiej przeważnie z biletów normalnych (pełnopłatnych). Wzrośnie jednocześnie o 16% liczba osób nabywających uprawnienia ze względu
na wiek (część segmentu mieszkańców w wieku powyżej 60. roku życia).
Mieszkańcy z segmentu osób z przedziału wiekowego 25-59 lat (52% populacji)
w przeważającej większości nie posiadają uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych
(wyjątek stanowią studenci studiów zaocznych, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie,
osoby powyżej 70 lat, itp.). Jak jednak dowodzą wynika badań marketingowych z innych
miast17, segment ten tworzą w większości mieszkańcy podróżujący własnym samochodem
osobowym. Jest to więc segment o dużym potencjale popytu dla transportu zbiorowego,
który częściowo można przekształcić w popyt efektywny, kształtując ofertę przewozową
zgodnie z preferencjami i oczekiwaniami tych osób.

15

Dane: www.pupleszno.pl oraz www.stat.gov.pl. Dostęp w dniu 01.09.2013 r.
10-letnia prognoza rozwoju Polski, www.mf.gov.pl
17
Badania marketingowe przeprowadzone w Gdyni w 2010 r. wskazują, że 40% mieszkańców w wieku
25-70 lat korzysta w podróżach miejskich zawsze lub przeważnie z samochodu osobowego.
16
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5 824
9%

7 788
12%

3 619
5%
14 004
22%

33 487
52%

0-4 lat

5-24 lat

25-59 lat

60-69 lat

pow.70 lat

Rys. 4. Struktura wiekowa mieszkańców Leszna – stan na 31 grudnia 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W 2012 r. w Lesznie były zarejestrowane 29 263 samochody osobowe. Wskaźnik motoryzacji wyniósł ponad 452 samochody osobowe na 1 000 mieszkańców.
Prognoza wskaźnika motoryzacji przygotowana dla Leszna zakłada wzrost liczby samochodów osobowych do 39,7 tys. w 2020 r. i do 45,9 tys. w 2025 r. Oznacza to przyrost liczby
samochodów osobowych o 36% w 2020 r. i o 57% 2025 r. w stosunku do 2012 r.18 Liczbę
zarejestrowanych samochodów w latach 2004-2011 oraz prognozę na lata 2013-2025 przedstawiono na rysunku 5.
Prognozę tę przygotowano na podstawie ekstrapolacji dotychczasowego trendu i jest
niepokojąca, gdyż zakłada w 2025 r. aż 711 samochodów na 1 000 mieszkańców. Obecnie
tylu nie ma nawet średnio w Niemczech (534), Wlk. Brytanii (525), Francji (596), Włoszech
(690) czy Hiszpanii (608) i jest to niewiele mniej niż dziś w USA (828) czy Australii (730).

18

Opracowanie własne na podstawie: J. Burnewicz, Prognoza rozwoju motoryzacji indywidualnej w Polsce
do 2020 r. [w]: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Pod. red. B. Liberadzkiego, L. Mindura.
WITE, Warszawa 2006 oraz danych GUS – www.stat.gov.pl.
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Rys. 5. Liczba samochodów zarejestrowanych w Lesznie i jej prognoza do 2025 r.
Źródło: Opracowanie własne.

W roku szkolnym 2012/2013 w Lesznie funkcjonowało łącznie 67 szkół i placówek edukacyjnych, do których uczęszczało 13 971 uczniów. W mieście zlokalizowane są 3 uczelnie
wyższe, w których studiowało 4 216 studentów i słuchaczy, co zaprezentowano w tabelach
9 i 10.
Tab. 9. Liczba przedszkoli i szkół w Lesznie oraz liczba uczęszczających do nich
dzieci i uczniów w roku szkolnym 2012/2013 r.
Rodzaj placówki oświatowej

Liczba placówek

Liczba dzieci i uczniów

Przedszkola

21

2 486

Szkoła podstawowa

12

3 933

Gimnazjum

12

2 178

Szkoła ponadgimnazjalna

14

3 068

Liceum ogólnokształcące

5

2 097

Szkoły artystyczne I i II stopnia

3

209

67

13 971

Razem:

Źródło: System Informacji Oświatowej, dostęp w dniu: 29.10.2013 r.
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Tab. 10. Liczba uczelni wyższych i studentów w Lesznie w roku akademickim 2012/2013
Nazwa uczelni

Liczba kierunków

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie

Liczba studentów

11

2 556

Wyższa Szkoła Humanistyczna

5

1 500

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania

6

ok. 160

22

4 216

Razem:
Źródło: Dane uzyskane z uczelni wyższych wymienionych w tabeli.

Łączna Liczba uczniów i studentów (18 187 osób) określa wielkość rynku potencjalnego
komunikacji miejskiej, tworzącego segment pasażerów uprawnionych do przejazdów ulgowych.19
2.5. Czynniki społeczne
Główne czynniki społeczne, determinujące kształt oferty przewozowej, przedstawiono
w tabeli 11.
Tab. 11. Czynniki społeczne determinujące kształt oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Lesznie
Czynnik

Wielkość

Roczna liczba przejazdów na podstawie uprawnień do przejazdów ulgowych w 2012 r.

668 586

Roczna liczba przejazdów na podstawie uprawnień do przejazdów bezpłatnych w 2012 r.

826 185

Roczna liczba pasażerów komunikacji miejskiej w 2012 r. (bilety normalne, ulgowe, prze2 203 607
jazdy bezpłatne)
Liczba bezrobotnych, wg stanu na 31 lipca 2013 r.

2 838

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w 2012 r. – zasiłki celowe

1 831

Liczba osób objętych pomocą społeczną w 2012 r. – zasiłki celowe

4 026

Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2012 r. [zł]

2 977,96

Źródło: Dane Urzędu Miasta Leszna, PUP w Lesznie, GUS.

19

Do przejazdów ulgowych środkami komunikacji miejskiej w Lesznie są uprawnieni: studenci szkół
wyższych, słuchacze kolegiów nauczycielskich oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i policealnych do 24. roku życia.
Źródło: www.strona.mzk.leszno.pl. Dostęp w dn. 01.09.2013 r.
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Transport publiczny jest instrumentem realizacji polityki społecznej władz publicznych.
W Lesznie głównym jej celem, realizowanym za pośrednictwem komunikacji miejskiej, jest
zapewnienie wszystkim mieszkańcom, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego,
wymaganego przez nich poziomu mobilności.
Podstawowym narzędziem realizacji określonej polityki społecznej za pośrednictwem
transportu miejskiego w Lesznie, są uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.
Wyniki analiz danych ze sprzedaży biletów oraz łącznej liczby przewożonych pasażerów
wskazują, że w 2012 r. w leszczyńskiej komunikacji miejskiej 30,3% łącznej liczby przejazdów zrealizowano na podstawie uprawnień do przejazdów ulgowych, a aż 37,5% – na podstawie uprawnień do przejazdów bezpłatnych. Oznacza to, że łącznie prawie 70% wszystkich
przejazdów środkami leszczyńskiej komunikacji miejskiej, zostało zrealizowane na podstawie
uprawnień o charakterze socjalnym. Szeroki zakres uprawnień do przejazdów ulgowych
i bezpłatnych, z jednej strony wpływa korzystnie na zakres realizacji polityki społecznej
i transportowej (możliwość kreowania popytu w segmentach pasażerów uprawnionych do
przejazdów ulgowych i bezpłatnych), z drugiej jednak strony, niekorzystnie kształtuje relacje
ekonomiczno-finansowe, uzależniając funkcjonowanie komunikacji miejskiej w coraz większym stopniu od dopłat budżetowych.
Uchwałą nr XXV/396/2013 z dnia 14 marca 2013 r. Rada Miejska Leszna ustaliła ceny
biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na całym obszarze funkcjonowania MZK
w Lesznie oraz określiła grupy osób uprawnionych do ulg w opłatach i zwolnionych z obowiązku ich ponoszenia.
Zakres uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych jest zbliżony do obowiązujących w innych miastach (dzieci do lat 4, osoby w wieku powyżej 70 lat, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie oraz zasłużeni honorowi dawcy krwi).
Strukturę pasażerów leszczyńskiej komunikacji miejskiej w 2012 r. przedstawiono
na rysunku 6.
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Przejazdy bezpłatne - uprawnieni

Rys. 6. Struktura pasażerów leszczyńskiej komunikacji miejskiej w 2012 r.20
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Leszna.

2.6. Czynniki gospodarcze
W gospodarce Leszna dominują małe i średnie przedsiębiorstwa. Strukturę wielkości
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Lesznie, zaprezentowano w tabeli 12.
Tab. 12. Struktura wielkości podmiotów gospodarczych w Lesznie – stan na 31
grudnia 2012 r.
Liczba zatrudnionych
0-9

Liczba podmiotów
8 355

10-49

417

50-249

97

250-999

11

1 000 i więcej

2

Razem

8 882

Źródło: Dane GUS.

20

Ze względu na brak danych, struktura pasażerów komunikacji miejskiej nie obejmuje liczby
tzw. gapowiczów. Na podstawie badań struktury popytu z innych miast podobnej wielkości, ich udział
można szacować na 4-6%, w zależności od efektywności prowadzonej kontroli biletów.
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Firmy zatrudniające do 9 osób stanowiły – wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. – ponad 94% ogółu zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Łącznie, w Lesznie zarejestrowane były 8 882 podmioty gospodarcze. Na obszarze miasta zlokalizowanych było 13 dużych
firm, zatrudniających powyżej 250 osób, a więc stanowiących znaczące źródła ruchu.
W tabeli 13 przedstawiono podmioty gospodarcze wg rodzaju działalności.
Tab. 13. Struktura podmiotów gospodarczych w Lesznie wg sekcji PKD – stan
na 31 grudnia 2012 r.
Rodzaj działalności – sekcja PKD

Liczba podmiotów

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

211

Przemysł i budownictwo

1 810

Usługi

6 861

Razem

8 882

Źródło: Dane GUS.

Dominującym rodzajem działalności gospodarczej w mieście są usługi, które świadczy
77,2% firm. Działalność przemysłową oraz budownictwo realizuje 20,4% przedsiębiorstw,
a 2,4% firm funkcjonuje w sektorach rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.
Wśród wszystkich podmiotów gospodarczych, aż 97,6% stanowiły przedsiębiorstwa
prywatne, co zaprezentowano w tabeli 14.
Tab. 14. Struktura własnościowa podmiotów gospodarczych w Lesznie – stan
na 31 grudnia 2012 r.
Status własności

Liczba podmiotów

Sektor publiczny

209

Sektor prywatny

8 673

Razem

8 882

Źródło: Dane GUS.

Duże i średnie przedsiębiorstwa oraz inne podmioty (instytucje, szkoły) stanowią znaczące źródła ruchu. Spośród przedsiębiorstw funkcjonujących w Lesznie, ze względu
na przedmiot niniejszego planu, na szczególną uwagę zasługują podmioty wymienione
w p. 2.9.
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2.7. Ochrona środowiska naturalnego
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadza cykliczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza i dokonuje klasyfikacji poszczególnych obszarów
województwa pod względem poziomu zanieczyszczeń. Wyróżnia się pięć klas ocen:


klasa A – jeżeli stężenia substancji na terenie danego obszaru nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych;



klasa B – jeżeli stężenia substancji na terenie danego obszaru przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines
tolerancji;



klasa C – jeżeli stężenia substancji na terenie danego obszaru przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku, gdy margines tolerancji
nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe i poziomy celów długoterminowych;



klasa D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego
(nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza);



klasa D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego (należy
dążyć do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do 2020 r.).
Wyniki badań powietrza przeprowadzone w 2012 r. pozwalają zaliczyć obszar Leszna

(Strefa wielkopolska) – w przekroju poszczególnych szkodliwych czynników – do następujących klas:


S02 (dwutlenek siarki) – klasa A;



N02 (dwutlenek azotu) – klasa A;



PM10 (pył zawieszony – wszystkie cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub mniejsze) –
klasa C;



Pb (ołów) – klasa A;



C6H6 (benzen) – klasa A;



CO (tlenek węgla) – klasa A;



O3 (wg poziomu docelowego) – klasa C;



O3 (wg poziomu długoterminowego) – klasa D2;



As (arsen) – klasa A;



Cd (kadm) – klasa A;



Ni (nikiel) – klasa A;



BaP (6-benzyloaminopuryna) – klasa C;
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PM2,5 (wszystkie aerozole atmosferyczne o wielkości 2,5 mikrometra lub mniejsze) –
klasa A.
Podsumowując wyniki badań emisji zanieczyszczeń atmosferycznych w Lesznie, należy

stwierdzić, że największym problemem na terenie miasta jest ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym i zawartym w nim benzo-a-pirenem. Główną przyczyną
przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu jest tzw. „niska
emisja” – z indywidualnie ogrzewanych budynków i ze środków transportu.
Hałas
Na terenie Leszna główne źródła hałasu komunikacyjnego stanowią pojazdy samochodowe. Oprócz czynników własnych pojazdów, na poziom hałasu przy drodze mają wpływ
czynniki związane z warunkami ruchu oraz parametrami drogi. W 1998 r. przygotowywana
została mapa akustyczna dla Leszna. Pomiary poziomu hałasu wykonano w 85 punktach zlokalizowanych tak, aby każdy punkt charakteryzował emisję z jednego nieróżnorodnego odcinka drogi.
Uzyskane wyniki wskazują, że już 15 lat temu emisja hałasu z większości badanych ulic
przekraczała poziomy dopuszczalne. Z przebadanych ulic tylko 7% (2,7 km) stanowiły ulice,
na których są zachowane były wymagania normowe dla pory dziennej. Poziom emisji hałasu
na tych ulicach mieścił się w zakresie 55-60 dB. Dominowały poziomy hałasu zawarte
w przedziale 65-70 dB, charakteryzując aż 42,6% ogólnej długości przebadanych ulic. Najwyższy poziom emisji hałasu zanotowano na ulicach: 17 Stycznia21 i Grota-Roweckiego (wiadukt). Hałas emitowany z tych tras przekraczał wartość 75 dB22.
Zgodnie z wytycznymi, przygotowanymi przez Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska, w ramach wojewódzkiego programu monitoringu środowiska na lata 2010-2012,
w Lesznie w 2011 r. został wykonany pomiar hałasu w trzech punktach:


przy ul. 55 Pułku Piechoty – obok budynków wielorodzinnych;



przy ul. Niepodległości (drodze powiatowej – na wysokości posesji nr 51);



przy ul. Św. Franciszka z Asyżu.
W punkcie przy ul. 55 Pułku Piechoty wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych pozio-

mów hałasu w środowisku – zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy. Przekroczenie dla
pory dnia wyniosło 2,2 dB, zaś dla pory nocnej – 4,2 dB. Rejestrowane wartości w porze dnia

21

Od czasu badań hałasu przeprowadzonych w 1998 r. przebudowany został układ głównych ulic
tranzytowych w Lesznie – na ul. 17 Stycznia zmniejszyło się natężenie ruchu.
22
Program ochrony środowiska Miasta Leszna, Leszno, 2004, s. 59-63.

40

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Leszna

i wieczoru niewiele się różniły od siebie (2 dB). Oznacza to, że pory roku czy pory dnia, nie
miały wpływu na rejestrowane wartości.
Wartości dopuszczalne hałasu w środowisku dla zabudowy zlokalizowanej wzdłuż
ul. Niepodległości przekroczone zostały o 4 dB dla pory dnia i o 9,2 dB dla pory nocnej.
W punkcie przy ul. Św. Franciszka z Asyżu przekroczenie dla pory dnia wyniosło 5,1 dB, zaś
dla pory nocnej – 9,4 dB23.
Z punktu widzenia ochrony środowiska, właściwym rozwiązaniem jest takie planowanie
sieci komunikacji miejskiej, które w największym możliwym stopniu ograniczy emisję zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy transportu publicznego. W tym zakresie pozytywne
rezultaty można osiągnąć intensyfikując eksploatację autobusów wyposażonych w silniki
o najwyższej czystości spalin, całotygodniowo alokując je na zadania przewozowe o największej liczbie wozokilometrów. Działania takie są w Lesznie praktykowane – najnowsze autobusy marki Solaris obsługują przede wszystkim zadania dwuzmianowe na wszystkich liniach
miejskich. Normy zanieczyszczeń EURO dla silników wysokoprężnych zaprezentowano w tabeli 15.
Tab. 15. Normy zanieczyszczeń EURO dla silników wysokoprężnych

Norma

Emisja w g/km
CO

HC

NOx

HC+NOx

PM

EURO-1

3,160

-

-

1,130

0,140

EURO-2

1,000

0,150

0,550

0,700

0,080

EURO-3

0,640

0,060

0,500

0,560

0,050

EURO-4

0,500

0,050

0,250

0,300

0,009

EURO-5

0,500

0,050

0,180

0,230

0,005

EURO-6

0,500

0,090

0,080

0,170

0,005

Źródło: Dyrektywa 91/441/EC; Dyrektywa 94/12/EC; Dyrektywa 98/69/EC; Dyrektywa 98/69/EC; Dyrektywa
2007/715/EC; Dyrektywa 2007/715/EC.

W tabeli 16 poddano analizie – pod kątem spełniania norm czystości spalin dla silników
wysokoprężnych – tabor eksploatowany przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie.

23

Monitoring hałasów drogowych w wybranych punktach na terenie województwa w roku 2011,

WIOŚ, Poznań 2011, s. 2-3.
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Tab. 16. Tabor eksploatowany przez MZK w Lesznie z uwzględnieniem norm zanieczyszczeń EURO dla silników wysokoprężnych – stan na 30 września 2013 r.
Norma spalin

Liczba pojazdów [szt.]

Udział [%]

Bez EURO

1

5%

EURO 1

-

-

EURO 2

1

5%

EURO 3

6

27%

EURO 4

3

13%

EURO 5

4

18%

EEV

7

32%

22

100%

Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Leszna.

Na uwagę zwraca bezprecedensowy dla miast wielkości Leszna fakt, że aż 50% eksploatowanych pojazdów (11 autobusów) spełnia dwie wysokie normy czystości spalin – EURO 5
i EEV.
Niniejszy plan nie ingeruje w obszary szczególnie chronione, a określone w nim działania dążą do zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu publicznego na środowisko.
Plan nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla
Miasta Leszna na lata 2014-2020 nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko
oraz na obszary Natura 2000 (art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
2.8. Dostęp do infrastruktury transportowej
Układ uliczno-drogowy
Układ ulic i dróg Leszna tworzy 215,87 km dróg, w tym:


19,91 km wojewódzkich i krajowych;



45,96 km powiatowych;



150 km gminnych.
System drogowy obejmuje ponad 989 skrzyżowań, w tym 12 wyposażonych w sygnali-

zację świetlną.
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Główny układ uliczny miasta tworzą drogi krajowe nr 5 i 12 oraz ciągi ulic:


Gorzowska – 1 Maja – Lipowa – Obrońców Lwowa – Norwida – Aleje Krasińskiego –
Śniadeckich – Fabryczna;



Mickiewicza – Dąbrowskiego – Korcza – 17 Stycznia – Okrężna;



Racławicka – Grunwaldzka – Niepodległości – Kąkolewska – Osiecka;



Święciechowska – Dworcowa (Kasprowicza – Polna);



Wolińska;



Spółdzielcza – św. Franciszka z Asyżu.
Przebieg dróg krajowych nr 5 i 12 oraz wojewódzkich nr 323 i 432 na obszarze Leszna,

przedstawiono na rysunku 7.

Rys. 7. Przebieg dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Leszna
Źródło: Opracowanie własne. Podkład: www.openstreetmap.org.

43

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Leszna

Większość ulic w mieście ma przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu – 1/2.
Odcinki dwujezdniowe występują na ulicach:


Aleje Konstytucji 3 Maja – Aleje Piłsudskiego – Poznańska (DK5) – przekrój 2/2 i 2/3;



Szybowników – Grota-Roweckiego – Aleje Jana Pawła II (DK12) – przekrój 2/2;



Aleje Krasińskiego – odcinkowy przekrój 2/2;



Mickiewicza – przekrój 2/2;



Estkowskiego (DK12) – przekrój 1/324.
Ruch miejski napotyka na szereg utrudnień, związanych ze zbyt małą przepustowością

skrzyżowań, wąskimi uliczkami w centrum miasta i progami zwalniającymi na całych ciągach
ulic.
Do miejsc mających szczególny wpływ na utrudnienia w ruchu należą:


przejazd kolejowy w ul. Wilkowickiej (dojazd do strefy aktywności gospodarczej), utrudnienie to nie dotyczy komunikacji miejskiej;



ul. Grota-Roweckiego;



skrzyżowanie ul. 17 Stycznia z ul. Korcza i z ul. Grunwaldzką;



skrzyżowanie ul. Lipowej z ul. Racławicką i z ul. Dożynkową;



odcinek ul. Dekana – ul. Estkowskiego;



wyjazd ze Strzyżewic na ul. Szybowników;



ul. Jagiełły (progi zwalniające).
Rozbudowywany jest układ dróg rowerowych i podsystemu rowerowego z niezbędnymi

urządzeniami towarzyszącymi. Łączna długość ścieżek rowerowych wynosi 32,7 km.
Komunikacja miejska, wykorzystując infrastrukturę drogową, korzysta z 222 przystanków, w tym 106 (48%) – wyposażonych w wiaty przystankowe. W systemie transportowym
miasta nie wyznaczono jak dotąd korytarzy o szczególnym znaczeniu dla obsługi transportem
zbiorowym, w których transport publiczny korzystałby z uprzywilejowania w ruchu.
W 2012 r. – w porównaniu z 2008 r. – liczba wypadków drogowych zmniejszyła się
o 17% (z 78 do 65). Zmniejszyła się także liczba osób, które zostały ranne w wypadkach –
z 87 do 73. Nie uległa natomiast zmianie w 2012 r. w porównaniu do 2008 r. liczba zabitych
w wypadkach (2 osoby). O ponad 7% – z 1 018 do 944 – zmniejszyła się liczba kolizji drogowych.
W 2012 r. głównymi przyczynami wypadków drogowych z winy kierujących były:


niedostosowanie prędkości do warunków ruchu;



nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu;

24

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego miasta Leszna, Leszno 2009, s. 41.
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nieprawidłowe: omijanie, skręcanie, wymijanie i wyprzedzanie;



nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.
Wśród przyczyn wypadków z udziałem pieszych dominowało nieostrożne wejście

na jezdnię.25

Rys. 8. Utrudnienia w ruchu mające wpływ na komunikację zbiorową
Źródło: Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego miasta Leszna, Leszno 2009, s. 43.

Relatywna atrakcyjność transportu publicznego w miastach jest kształtowana poprzez
wzrost atrakcyjności oferty tego transportu oraz tworzenie barier dla nieograniczonego roz25

Dane Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, Wydziału Ruchu Drogowego.
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woju motoryzacji indywidualnej, poprzez obniżanie swobody użytkowania samochodów osobowych i dostępu przez użytkowników samochodów do infrastruktury transportowej, w tym
przede wszystkim do miejsc parkingowych. W Lesznie obowiązuje system płatnych miejsc
postojowych w centralnym obszarze miasta. Zasięg strefy płatnego parkowania przedstawiono na rysunku 9.

Rys. 9. Strefa płatnego parkowania w Lesznie
– stan na 30 września 2013 r.
Źródło: www.leszno.pl. Dostęp: 30 września 2013 r.
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Wysokość opłat parkingowych powinna być ustalana w powiązaniu z cenami biletów
jednorazowych komunikacji miejskiej w Lesznie – w taki sposób, aby zachęcać użytkowników
samochodów osobowych w większym stopniu do korzystania z transportu publicznego.
Układ uliczny Leszna – siatka równoległych ulic głównych i zbiorczych, wyposażonych
w infrastrukturę przystankową i wytyczonych w odległości do 500 m od siebie (a więc w strefie dogodnego dojścia pieszego), przeważnie objęta komunikacją miejską, utrudnia planowanie tras komunikacji miejskiej. Do 2012 r., aby zapewnić obsługę każdej z tych ulic, utrzymywano dużą liczbę linii o długich trasach i – skutkiem tego – o niskiej częstotliwości. Niezadawalająca mieszkańców częstotliwość kursowania pojazdów była z kolei przyczyną rezygnacji z usług komunikacji miejskiej i poszukiwań alternatywnych form przemieszczania się
po mieście. Szczególnie podatni na to zjawisko są pasażerowie nieuprawnieni do ulg lub
zwolnień z opłat. Z tego powodu, w kwietniu 2013 r. wprowadzono nowy układ komunikacyjny, upraszczający trasy linii i skupiający je we wspólne wiązki na obszarze centrum.
W rezultacie, możliwe było – przy ogólnym zmniejszeniu liczby pojazdów w ruchu i realizowanych przez nie wozokilometrów – osiągnięcie stosunkowo wysokiej łącznej częstotliwości
kursowania pojazdów różnych linii wspólnie obsługujących dany kierunek.
2.9.

Źródła ruchu

Dla celów planu, w obszarze objętym obsługą komunikacji miejskiej, wyodrębniono
miasto Leszno oraz gminy przyległe, w których świadczone są usługi przewozowe na podstawie porozumień międzygminnych. Leszno graniczy z trzema gminami wiejskimi: Lipno,
Osieczna i Święciechowa oraz gminą miejsko-wiejską Rydzyna. Wg stanu na dzień
30 września 2013 r., usługi przewozowe leszczyńskiej komunikacji miejskiej realizowane były
na obszarze dwóch gmin wiejskich: Lipno i Święciechowa oraz gminy miejsko-wiejskiej Rydzyna.
Poszczególne miejscowości obsługiwane liniami leszczyńskiej komunikacji miejskiej
przedstawiono w tabeli 20 w dalszej części dokumentu. Schematyczną mapkę gmin objętych
leszczyńską komunikacją miejską, obrazującą ich położenie względem miasta Leszna, przedstawiono na rysunku 10.
W samym Lesznie, główne źródła ruchu stanowią obszary mieszkaniowe, opisane szerzej w podrozdziale 2.3. Poza osiedlami mieszkaniowymi, największe źródła ruchu w Lesznie
stanowią:


urzędy;



szkoły;



uczelnie wyższe;
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duże zakłady pracy;



obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne;



duże placówki handlowo-usługowe.

Rys. 10. Gminy, z którymi Miasto Leszno zawarło porozumienia w zakresie
organizacji publicznego transportu zbiorowego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Leszna.

W tabeli 17 przedstawiono lokalizację największych szkół i uczelni wyższych w Lesznie
wraz z liczbą uczęszczających do nich uczniów lub studentów.
Tab. 17. Lokalizacja największych przedszkoli, szkół i uczelni wyższych w Lesznie
– stan w roku szkolnym i akademickim 2012/2013
Placówka oświatowa
Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr
św. Elżbiety w Lesznie
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Wojska Polskiego

Adres placówki

Liczba
uczęszczających

ul. Mickiewicza 3

223

Al. Jana Pawła II 10

747
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Placówka oświatowa
Szkoła Podstawowa nr 9
im. ks. kard. St. Wyszyńskiego

Adres placówki

Liczba
uczęszczających

ul. Wyszyńskiego 57

627

ul. Rejtana 1

508

Szkoła Podstawowa nr 12

ul. Rumuńska 6ab

488

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Gronowska 45

328

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Lesznie

ul. Jagiellońska 7

310

Szkoła Podstawowa nr 1

Al. Krasińskiego 2

208

Szkoła Podstawowa nr 4

Rynek Zaborowski 41

207

ul. Prusa 33

448

pl. Komeńskiego 1

379

ul. Rejtana 1

283

ul. Szczepanowskiego
14

274

Gimnazjum nr 8 w Lesznie

ul. Rumuńska 6ab

253

Gimnazjum nr 5

ul. Gronowska 45

220

pl. Metziga 25

533

ul. Kurpińskiego 1

651

ul. Prusa 33

637

III Liceum Ogólnokształcące

pl. Kościuszki 5

422

IV Liceum Ogólnokształcące

ul. Kurpińskiego 2

354

Technikum Nr 1

ul. Poniatowskiego 2

828

Technikum Nr 3

ul. 1 Maja 1

515

Technikum nr 2

ul. Narutowicza 74a

462

Technikum nr 5

ul. Kilińskiego 4

248

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

pl. Kościuszki 5

211

ul. Mickiewicza 5

2 556

ul. Królowej Jadwigi 10

1 500

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi

Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
Gimnazjum nr 9

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Wyższa Szkoła Humanistyczna

Źródło: System Informacji Oświatowej, dostęp w dniu: 29.10.2013 r. oraz dane uzyskane z uczelni
wyższych.
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W tabeli 18 wyszczególniono największe podmioty gospodarcze, wraz z ich lokalizacją
oraz liczbą zatrudnionych osób.
Tab. 18. Lokalizacja największych podmiotów gospodarczych w Lesznie – stan
na 30 września 2013 r.
Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Liczba
pracowników

Euro-Comfort Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 49

1 450

Metalplast-LOB SA

ul. Magazynowa 4

800

ul. Kiepury 45

784

ul. Okrężna 27

620

ul. Fabryczna 15

620

Spinko Sp.z o.o.

ul. Okrężna 20

500

Lespin Sp. z o.o

ul. Okrężna 19b

473

ul. Narutowicza 76

402

ul. Święciechowska 2

185

ul. Lipowa 76

157

ul. Skarbowa 1

150

ul. Usługowa 22

140

ul. Spółdzielcza 12

109

ul. Narutowicza 119

102

Wojewódzki Szpital Zespolony
SEWS-P Sp. z o.o.
Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego Akwawit
S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.
Andante Sp. z o.o.
Pol-Leim-Holz Przedsiębiorstwo z Udziałem Kapitału Zagranicznego Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o.
PPUH Waldi Sp. J.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od pracodawców.

Wśród elementów, które wpływają na mobilność mieszkańców miast, ważną rolę odgrywają także obiekty sportowe, sklepy wielkopowierzchniowe, obiekty kulturalne i instytucje. Główne obiekty sportowe i sklepy wielkopowierzchniowe w Lesznie, oddziałujące na mobilność mieszkańców, przedstawiono w tabelach 19 i 20.
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Tab. 19. Główne obiekty sportowe o znaczeniu ruchotwórczym w Lesznie – stan
na 30 września 2013 r.
Nazwa obiektu
Bowling Club S.C.

Adres
ul. Niepodległości 70

Hala "Trapez"

ul. Zygmunta Starego 1

Kompleks boisk sportowych „Zaborowo”

ul. Górowska 49

Kręgielnia

ul. Strzelecka 9

Lotnisko Centralnej Szkoły Szybowcowej

ul. Szybowników 28

Parki Linowy TARZAN

Park 1000-lecia

Pływalnia „Akwawit”

ul. Św. Józefa 5

Pływalnia odkryta

ul. Strzelecka 9

Sala „Ćwicznia”

ul. Grota-Roweckiego 20

Sala Szermiercza

ul. Opalińskich 54

Skatepark

ul. 17 Stycznia

Skateplaza

ul. Franciszka z Asyżu

Stadion im. Alfreda Smoczyka

ul. 17 Stycznia 68

Stadion Lekkoatletyczny

ul. 17 Stycznia 68

Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna

Al. Jana Pawła II 10

Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 20. Pozostałe potencjalne największe źródła ruchu dla publicznego transportu zbiorowego w Lesznie – stan na 30 września 2013 r.
Nazwa podmiotu

Adres

CH Manhattan

Al. Jana Pawła II 16

Galeria Leszno

Al. Konstytucji 3 Maja 12

C.H. Nasze Leszno

ul. Narutowicza 84

Centrum Kultury i Sztuki

ul. Narutowicza 69

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych
Muzeum Okręgowe

ul. Chrobrego 3
ul. Leszczyńskich 5
pl. Metziga 17
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Nazwa podmiotu
Urząd Miasta Leszna
Starostwo Powiatowe
Urząd Skarbowy
Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Powiatowy Urząd Pracy
Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Sąd Rejonowy

Adres
ul. Karasia 15
ul. Wałowa 5
ul. Przemysłowa 10
pl. Kościuszki 4
ul. Mickiewicza 7
Al. Krasińskiego 36
ul. Śniadeckich 5
pl. Kościuszki 4
ul. Kasprowicza 1

Źródło: Opracowanie własne.

2.10. Plany zrównoważonego rozwoju transportu publicznego wyższego szczebla
Do czasu opracowania niniejszego planu transportowego jedynym planem wyższego
szczebla jest „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym”, uwzględniony w p. 2.3.
Miasto Leszno jest jednocześnie powiatem grodzkim, więc jedynym planem transportowym wyższego szczebla, który może być uchwalony w przyszłości, jest plan transportowy
dla województwa wielkopolskiego.
Plan dla województwa będzie obejmował będzie wojewódzkie przewozy pasażerskie
o charakterze użyteczności publicznej – dla których organizatorem jest samorząd województwa. Plan taki zawierał będzie obligatoryjną część graficzną. Wymienione w planie wojewódzkim linie nie będą w żaden sposób kolidowały z przewozami realizowanymi w komunikacji
miejskiej Leszna, gdyż są one względem nich komplementarne.
Mogą jednak wystąpić działania o charakterze integracyjnym, które będą dotyczyły
leszczyńskiej komunikacji publicznej, np. integracja biletowa, czy integracja informacji pasażerskiej. Plan transportowy uchwalony dla miasta Leszna i okolicznych gmin, po opracowaniu
i uchwaleniu planu transportowego dla województwa wielkopolskiego, powinien uwzględnić
postanowienia nieujęte w niniejszym planie, tak by obydwa opracowania były spójne.
Niniejszy plan – wyprzedzająco – uwzględnia integrację różnych środków transportu
w mieście, prawdopodobnie nie będzie więc konieczne wprowadzanie w nim zmian. Jeśli jednak taka potrzeba by wystąpiła, to należy je wprowadzić w drodze aneksu lub aktualizacji –
uchwałą Rady Miejskiej Leszna.
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3. Sieć komunikacyjna, na której planowane jest wykonywanie
przewozów o charakterze użyteczności publicznej
3.1. Charakterystyka istniejącej sieci
Wg stanu na dzień 30 września 2013 r., sieć połączeń leszczyńskiej komunikacji miejskiej tworzyło 9 linii autobusowych.
W

tabeli

21

porównano

podstawowe

parametry

sieci

komunikacji

miejskiej

MZK w Lesznie z analogicznymi parametrami sieci komunikacyjnych w innych, wybranych
miastach w kraju. Do porównania wykorzystano dane statystyczne publikowane w Biuletynie
Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej „Komunikacja Miejska w Liczbach”, dotyczące danych za pierwsze 6 miesięcy 2013 r. Z tej przyczyny uwzględniono wyłącznie miasta przekazujące IGKM wymagane dane, wybierając do porównania sieci komunikacyjne w miastach
o liczbie ludności zbliżonej do Leszna, w których eksploatowane są autobusy. Uwzględniono
zatem: Stargard Szczeciński, Pabianice, Przemyśl, Łomżę i Świdnicę – jako miasta o liczbie
mieszkańców od 60 do 70 tys.
Z uwagi na nieprowadzenie przez IGKM statystyk liczby przewiezionych pasażerów
w miastach, w których nie oddzielono instytucjonalnie organizatorów przewozów od operatorów oraz z powodu odmiennych sposobów liczenia przewożonych pasażerów stosowanych
w każdym z miast, ograniczono się do porównania określonych charakterystyk podaży usług
względem liczby mieszkańców miasta.
Liczba wozokilometrów w przeliczeniu na mieszkańca, oferowana w pierwszych 6 miesiącach 2013 r. w leszczyńskiej komunikacji miejskiej, była niższa niż we wszystkich miastach, a w przypadku Przemyśla była niższa aż o 45%. Liczba wozów w ruchu w przeliczeniu
na 1 000 mieszkańców, okazała się dość niska i także była niższa niż we wszystkich miastach. Efekt ten osiągnięto przy dość racjonalnym wykorzystaniu pojazdów – przeciętna
roczna liczba wozokilometrów na wóz w ruchu była niższa o 13% w stosunku do Świdnicy,
o 3% w stosunku do Stargardu Szczecińskiego i o 1% w stosunku do Pabianic. Roczny przebieg pojazdu w ruchu był natomiast o 6% wyższy niż w Łomży i o 4% w stosunku do Przemyśla.
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Tab. 21. Porównanie podstawowych parametrów sieci komunikacji miejskiej
w Lesznie oraz w innych miastach w kraju – dane za 6 miesięcy 2013 roku

Miasto

Leszno

Zadeklarowana
ludność
miasta
[tys.]

Liczba
wozokilometrów

[tys.]

na 1
mieszkańca

Liczba wozów
w ruchu
na 1 000
mieszkańców

[szt.]

Wozokilometry
na 1 wóz
w ruchu
[tys.]

64 694*

541,90

8,38

18

0,28

30,1

Stargard Szczeciński

70 453

869,00

12,33

28

0,40

31,0

Pabianice

68 700

669,00

9,74

22

0,32

30,4

Przemyśl

64 532

985,00

15,26

34

0,53

29,0

Łomża

63 387

877,00

13,84

31

0,49

28,3

Świdnica

60 023

758,50

12,64

22

0,37

34,5

* - liczba mieszkańców miasta wg danych z Biuletynu IGKM.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Komunikacja Miejska w Liczbach – dane za 6 miesięcy

2013 r.” nr 1/13. IGKM, Warszawa październik 2013, s. 6-11.

Charakterystykę eksploatacyjną poszczególnych linii leszczyńskiej komunikacji miejskiej
przedstawiono w tabeli 22.
Wg stanu na dzień 30 września 2013 r., w ramach leszczyńskiego, miejskiego publicznego transportu zbiorowego, wykonywano 280 kursów w dni powszednie, 109 kursów
w soboty i 69 kursów w niedziele, co stanowiło odpowiednio 39 i 25% liczby kursów w dniu
powszednim.
Miejscowości ościenne, obsługiwane leszczyńską komunikacją miejską, położone są
na obszarze trzech gmin – wszystkie w granicach powiatu leszczyńskiego.
Wykaz miejscowości, obsługiwanych liniami leszczyńskiej komunikacji miejskiej – wraz
z liczbą mieszkańców oraz oznaczeniami linii i liczbą kursów do danej miejscowości w skali
doby – wg stanu na dzień 30 września 2013 r., przedstawiono w tabeli 23.
Linie leszczyńskiej komunikacji miejskiej obsługiwały 7 miejscowości w gminach
ościennych, zamieszkałych przez 10 882 osoby, czyli 12,4% mieszkańców całego obsługiwanego obszaru. Obsługę gmin ościennych, z którymi Miasto Leszno zawarło porozumienie
w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, realizowano 5 liniami autobusowymi.

54

Tab. 22. Relacje tras, liczba kursów i praca eksploatacyjna na liniach komunikacji miejskiej w Lesznie – stan na 30 września 2013 r.

Linia

Relacja trasy
(poszczególne warianty tras)

Liczba wozokilometrów
w dniu
powszednim

w sobotę

Liczba kursów

w niedzielę
lub święto

w dniu
powszednim

w niedzielę
lub święto

w sobotę

1

Rynek Zaborowski – Kresowa cmentarz

335,35

52,95 nie funkcjonuje

38

6 nie funkcjonuje

2

Rejtana Spółdzielnia – Strzyżewice

265,00

26,40

26,40

18

2

2

3

Strzyżewice – Osiecka cmentarz

422,80

216,00

180,00

24

12

10

4

Rynek Zaborowski – Wilkowice

461,35

79,80 nie funkcjonuje

26

5

Rejtana Spółdzielnia – Kosmonautów

181,45

153,55

153,55

13

11

11

6

Rejtana Spółdzielnia – Dworzec Kolejowy

780,45

214,00

149,00

73

20

14

10

Dworzec Kolejowy – Galeria Leszno

225,00

112,50

90,00

20

10

8

11

Chocimska – Święciechowa

399,40

201,60

112,85

36

17

10

12

Tarnawa Łąką / Kłoda Stacja Kolejowa –
Chocimska

633,50

498,00

270,45

32

25

14

3 704,30

1 554,80

982,30

280

109

69

Razem sieć komunikacyjna:
Źródło: Dane Urzędu Miasta Leszna.

6 nie funkcjonuje
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Tab. 23. Miejscowości obsługiwane liniami leszczyńskiej komunikacji miejskiej
– liczba kursów wg stanu na 30 września 2013 r.

Kierunek

północnozachodni
południowozachodni

południowy

Miejscowość

Gmina

Wilkowice

Lipno

Święciechowa

Święciechowa

Strzyżewice

Święciechowa

Liczba
mieszkańców*

2 207
2 939
424

Dzienna liczba kursów
do danej miejscowości
Linia

w dni
powszednie

w soboty

w niedziele

4

12

-

-

11

16

8

4

2

8

1

1

3

12

6

5

Dąbcze

1 291

12

15

12

6

Rydzyna

2 627

12

15

12

6

1 048

12

13

11

6

12

4

4

2

95

54

30

Kłoda

Rydzyna

Tarnowa
Łąka
Razem wszystkie miejscowości:

346
10 882

-

* liczba mieszkańców na podstawie danych z raportu „Badania wielkości popytu na usługi komunikacji
miejskiej w Lesznie”, Leszno, luty 2013, s. 5.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy.

Największą miejscowością spośród obsługiwanych leszczyńską komunikacją miejską,
jest miejscowość Święciechowa, licząca 2 939 mieszkańców. Pozostałe większe miejscowości,
o liczbie mieszkańców powyżej dwóch tysięcy, to: Rydzyna (2 627 mieszkańców) i Wilkowice
(2 207 mieszkańców). Próg tysiąca mieszkańców przekroczyły także miejscowości Dąbcze
(1 291 mieszkańców) i Kłoda (1 048 mieszkańców).
Zgodnie z rozkładami jazdy, obowiązującymi na dzień 30 września 2013 r., na liniach
MZK w Lesznie obsługujących gminy ościenne, zaplanowano następujące liczby kursów podmiejskich do poszczególnych miejscowości:


w dniu powszednim – 95 kursów;



w soboty – 54 kursy;



w niedziele – 30 kursów.
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Z największą intensywnością obsługiwane były miejscowości:


Święciechowa – 16 par kursów na linii 11 w dni powszednie, 8 par kursów w soboty oraz
4 pary w niedziele;



Dąbcze i Rydzyna – po 15 par kursów na linii 12 w dni powszednie, po 12 par w soboty
oraz po 6 – w niedziele.
Strukturę pracy eksploatacyjnej ma liniach leszczyńskiej komunikacji miejskiej, w po-

dziale na obsługiwane jednostki administracyjne (gminy), dla poszczególnych rodzajów dnia
tygodnia i całego roku, przedstawiono tabeli 24.
Tab. 24. Liczba wozokilometrów realizowanych w gminach obsługiwanych liniami
leszczyńskiej komunikacji miejskiej – plan na 2013 r.

Jednostka
administracyjna

Liczba wozokilometrów
w dniu
powszednim

Miasto Leszno

w niedzielę
lub święto

w sobotę

w ciągu
całego roku

3 232

1 276

836

979 560

Gmina Lipno

114

-

-

27 379

Gmina Rydzyna

396

296

150

106 176

86

43

22

23 375

3 828

1 615

1 008

1 136 490

Gmina Święciechowa
Razem
Źródło: Dane Urzędu Miasta Leszna.

W planie na 2013 r. dominujący udział pracy w eksploatacyjnej przypadł na Miasto
Leszno (86,2%). W gminach ościennych zaplanowano wykonanie 156 930 wozokilometrów,
tj. 13,8%.
Wg stanu na dzień 30 września 2013 r., do obsługi sieci linii komunikacji miejskiej, MZK
w Lesznie wykorzystywał 22 autobusy. Średni wiek pojazdów obsługujących linie leszczyńskiej komunikacji miejskiej był bardzo niski – tylko nieznacznie przekroczył 5 lat (5,14).
W strukturze wiekowej taboru eksploatowanego przez MZK w Lesznie dominowały pojazdy w wieku 0-3 lat, które stanowiły 50% pojazdów.
Strukturę wiekową eksploatowanego taboru przedstawiono w tabeli 25.
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Tab. 25. Struktura wiekowa taboru eksploatowanego przez MZK w Lesznie
– stan na 30 września 2013 r.
Wiek taboru [lata]

Liczba pojazdów [szt.]

0-3

11

4-6

6

7-10

4

11 i więcej

1

Razem

22

Źródło: Dane MZK w Lesznie.

3.2. Charakterystyka planowanej sieci
Planowana sieć komunikacyjna publicznego miejskiego transportu zbiorowego w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Leszna,
obejmuje obszar:


miasta Leszna;



gmin ościennych, z którymi miasto Leszno zawarło porozumienia w zakresie organizacji
publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Lipno, Rydzyna i Święciechowa.
Zgodnie z §5 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu planu zrówno-

ważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego z dnia 25 maja 2011 r., wydanego
na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia
2010 r., z uwagi na to, że przewozy objęte niniejszym planem mają charakter przewozów
o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych w komunikacji miejskiej, odstępuje się
od sporządzenia części graficznej planu transportowego. Ze względu na specyfikę funkcjonowania komunikacji miejskiej z często występującą koniecznością wprowadzania bieżących
zmian w trasach linii, w celu zapewnienia odpowiedniej elastyczności sieci komunikacyjnej,
szybko reagującej na zmieniający się popyt i zmieniające się specyficzne wymagania pasażerów, odstępuje się również od szczegółowego określenia tras linii, na których mają się odbywać przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Określony zostaje jedynie obszar,
na którym w okresie planowania funkcjonowała będzie sieć komunikacji miejskiej w Lesznie
i gminach, które z miastem Leszno podpisały porozumienia.
Granice obszaru, na którym ma się odbywać przewóz o charakterze użyteczności publicznej w ramach leszczyńskiej komunikacji miejskiej, stanowią granice miasta Leszna
i wszystkich gmin, które z miastem Leszno podpisały porozumienie zlecające miastu organizowanie publicznego transportu zbiorowego.
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Zakłada się, że po wprowadzeniu z dniem 1 kwietnia 2013 r. zasadniczych zmian
w wielkości podaży usług leszczyńskiej komunikacji miejskiej, w okresie planowania,
tj. do 2020 r., zakres świadczonych usług nie będzie ulegał już większym zmianom. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagać mogą jedynie rejony rozbudowujących się osiedli. Komunikacja miejska w granicach Leszna wymaga ciągłego dostosowywania oferty do faktycznego popytu, ewentualne zmiany w przebiegu tras linii są więc dopuszczalne. Zaleca się jednak przeprowadzanie większych zmian nie częściej niż dwa razy w roku. Warunkiem wprowadzania zmian, powinny być jednak wnioski z analizy wyników regularnie prowadzonych
badań wielkości popytu.
Komunikacja miejska w ramach obszarów gminnych będzie rozwijana w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Oferta przewozowa i układ linii będą
określane w porozumieniu z władzami gmin i po zbadaniu potrzeb lokalnych społeczności.
Przebieg i charakter linii może ulegać zmianie w miarę zmieniających się potrzeb pasażerów
i w miarę możliwości finansowych gmin.
Z uwagi na inny charakter przewozów na rozległych terenach gmin, dopuszczalne jest
ustalenie odmiennych standardów dotyczących taboru, z zastrzeżeniem że będzie to tabor
dostosowany do obsługi osób o ograniczonej mobilności ruchowej. Zakłada się jednak,
że taryfa biletowa pozostanie jako zintegrowana, umożliwiająca pasażerowi swobodny wybór
środka transportu bez konieczności stosowania odrębnych zasad taryfowych i biletów.
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4. Ocena i prognoza potrzeb przewozowych
4.1. Wielkość popytu w roku bazowym
W 2012 r., w porównaniu do 2004 r., popyt na usługi leszczyńskiej komunikacji miejskiej zmniejszył się o 38,8%. W ślad za zmianami w wielkości popytu, organizator przewozów
w tym okresie, czyli Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – zakład budżetowy Gminy Miasto
Leszno – pełniący w tym czasie również funkcję operatora – dokonywał sukcesywnych ograniczeń w wielkości oferty przewozowej. Tempo zmian w podaży usług było jednak zdecydowanie wolniejsze niż spadek wielkości popytu – w latach 2004-2012 ofertę przewozową, mierzoną wielkością pracy eksploatacyjnej, zmniejszono tylko o 13,6% – a więc na poziomie
około 1/3 wielkości spadku popytu.
Tendencja spadku liczby przewożonych pasażerów i liczby wykonywanych wozokilometrów koresponduje z trendami ogólnokrajowymi w miastach o średniej wielkości, aczkolwiek
skalę zmniejszenia się popytu na usługi leszczyńskiej komunikacji miejskiej, wywołany m.in.
rosnącą lawinowo liczbą samochodów osobowych posiadanych przez mieszkańców, należy
uznać za dość wysoką. Wielkość popytu oraz pracy eksploatacyjnej w leszczyńskiej komunikacji miejskiej w latach 2004-2012 oraz skalę ich zmian, przedstawiono w tabelach 26 i 27.
Tab. 26. Wielkość popytu i pracy eksploatacyjnej w leszczyńskiej komunikacji
miejskiej w latach 2004-2012
Rok

Wielkość popytu
[tys. pasażerów]

Praca eksploatacyjna
[tys. wozokm]

2004

3 597

1 323

2005

3 421

1 262

2006

3 241

1 250

2007

3 212

1 244

2008

3 069

1 254

2009

2 861

1 169

2010

3 098

1 168

2011

2 561

1 163

2012

2 203

1 143

-

1 136

2013 (plan)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZK w Lesznie.
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Tab. 27. Zmiana wielkości popytu i pracy eksploatacyjnej w leszczyńskiej komunikacji miejskiej w latach 2004-2012
Zmiana wielkości popytu
w stosunku do 2004 r.

Rok

[tys. pasażerów]

Zmiana wielkości pracy eksploatacyjnej w stosunku do 2004 r.

[%]

[tys. wzkm]

[%]

2004

0

0

0

0

2005

-176

-4,9

-61

-4,6

2006

-356

-9,9

-73

-5,5

2007

-385

-10,7

-79

-6,0

2008

-528

-14,7

-69

-5,2

2009

-736

-20,5

-154

-11,6

2010

-499

-13,9

-155

-11,7

2011

-1 036

-28,8

-160

-12,1

2012

-1 394

-38,8

-180

-13,6

-

-

-187

-14,1

2013 (plan)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZK w Lesznie.

W tabeli 28 przedstawiono pracę eksploatacyjną leszczyńskiej komunikacji miejskiej
w gminach ościennych, wykonywaną w 2012 r. oraz jej plan na 2013 r. Jedynie w Gminie
Lipno przewidywany jest wzrost pracy eksploatacyjnej, o 7,5% w porównaniu do 2012 r.
Zmiany te wynikają z nowych tras linii i rozkładów jazdy, wprowadzonych w kwietniu 2013 r.
Tab. 28. Wielkość pracy eksploatacyjnej w latach 2011-2013 w leszczyńskiej komunikacji miejskiej na obszarze gmin ościennych

Gmina

Praca eksploatacyjna
[wozokm]
2012

Gmina Lipno
Gmina Rydzyna
Gmina Święciechowa
Razem gminy

2013 (plan)

Zmiana pracy eksploatacyjnej
[%]
2013:2012

25 477

27 379

7,5

111 699

106 176

-4,9

26 226

23 375

-10,9

163 402

156 930

-4,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZK w Lesznie.
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Charakterystykę popytu leszczyńskiej komunikacji miejskiej przedstawiono na podstawie wyników badań marketingowych wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej
w Lesznie, przeprowadzonych kompleksowo jesienią 2012 r. Badana te stały się filarem
zmian w podaży usług, wdrożonych z dniem 1 kwietnia 2013 r.
Wg przywołanych badań, w dniu powszednim autobusy leszczyńskiej komunikacji miejskiej przewoziły średnio 7 465 pasażerów. Największe przewozy – na poziomie 1 938 pasażerów (25,9% ich ogółu w dniu powszednim) – występowały w godzinach 14-17, odpowiadających tradycyjnemu popołudniowemu szczytowi przewozowemu. Analizując przewozy w poszczególnych porach trzygodzinnych, począwszy od godziny 5, należy zauważyć, że znacząca
koncentracja ruchu pasażerskiego przypadła na godziny: 5-17, w których przewieziono
89,9% wszystkich pasażerów leszczyńskiej komunikacji miejskiej. Bardzo intensywne przewozy, kształtujące się na poziomie 1 545 pasażerów, tj. 20,6% (79,7% wielkości popytu
w porze o jego maksymalnym natężeniu), występowały w porannym szczycie przewozowym
– w godzinach 5-8. Po godzinie 17 nastąpiło załamanie popytu: w godz. 17-20 przewożono
już tylko 555 osób (7,4% wszystkich pasażerów w dniu powszednim), w porze wieczornej
20-23 – 124 osoby (1,7%), natomiast w porze nocnej, tj. w godz. 23-5 – 73 pasażerów
(0,9%).
Rozkład popytu na usługi komunikacji miejskiej w Lesznie w dniu powszednim przedstawiono na rysunku 11.
Analizując w skali całej sieci komunikacyjnej, półtoragodzinne przedziały czasowe
w dniu powszednim, można stwierdzić, że uzyskany w leszczyńskiej komunikacji miejskiej
rozkład czasowy popytu w dniu powszednim, okazał się dość nietypowy, jak na miasto
o podobnej wielkości. Bardzo silnie zarysowały się szczyty przewozowe, aczkolwiek krótkotrwałe, przypadające na godziny: 6.31-8.00 i 14.01-15.30, pomiędzy którymi popyt spadł
znacząco. Analogiczna struktura czasowa popytu charakteryzuje z reguły w komunikacji regionalnej, którego głównym podmiotem są uczniowie dojeżdżający do szkół. Bezpośrednio
po szczycie popołudniowym wystąpiło załamanie popytu, w Lesznie miało ono jednak miejsce
o około godzinę wcześniej niż w innych miastach o zbliżonej wielkości, tj. już około godziny
16.
Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać można w strukturze pasażerów MZK w Lesznie (nieobjętej badaniami marketingowymi), wśród których prawdopodobnie dominowały
osoby realizujące podróże obligatoryjne, czyli codzienne dojazdy do miejsc pracy i nauki,
ze zdecydowaną przewagą tych ostatnich. Z kolei struktura pasażerów może być w dużej
mierze zdeterminowana taryfą opłat, zniechęcającą do nabywania biletów okresowych
mieszkańców miasta realizujących za pomocą komunikacji miejskiej głównie podróże o cha62
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rakterze fakultatywnym. Ten rodzaj przemieszczeń, za sprawą swojego charakteru (zmienność w czasie i elastyczność godzin realizacji) jest bardzo podatny na substytucję innymi
formami przemieszczania się po mieście.
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Rys. 11. Rozkład czasowy popytu na usługi komunikacji miejskiej
w Lesznie w dniu powszednim – jesień 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych.

Odmiennie ukształtował się rozkład czasowy popytu w sobotę oraz niedzielę i święta,
co przedstawiono na rysunkach 12 i 13.
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Rys. 12. Rozkład czasowy popytu na usługi komunikacji miejskiej
w Lesznie w sobotę – jesień 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych.

W sobotę okres największych przewozów przypadł na godziny 11-14 (622 pasażerów).
Łącznie, z usług komunikacji miejskiej w Lesznie i gminach ościennych, skorzystało w sobotę
2 016 osób, co stanowiło tylko 27% wielkości popytu w dniu powszednim (przy udziale podaży usług, mierzonej liczbą wykonanych kilometrów – na poziomie 45,5% dnia powszedniego).
W niedziele i święta w leszczyńskiej komunikacji miejskiej największe przewozy odnotowano w godzinach 14-17 (380 pasażerów). Przez cały dzień, w niedzielę, autobusy komunikacji miejskiej w Lesznie przewiozły łącznie 1 108 pasażerów, tj. 14,8% wielkości popytu
w dniu powszednim i 54,9% popytu w sobotę, przy analogicznych stosunkach podaży usług
– odpowiednio 26,1 i 57,3%.
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Rys. 13. Rozkład czasowy popytu na usługi komunikacji miejskiej
w Lesznie w niedzielę – jesień 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych.

Charakterystykę popytu na usługi komunikacji miejskiej w Lesznie w przekroju poszczególnych linii, z uwzględnieniem rodzajów dni tygodnia, przedstawiono w tabeli 27.
Analiza wielkości popytu w przekroju poszczególnych linii pozwala stwierdzić, że pod
względem liczby przewożonych pasażerów, w całej sieci linii leszczyńskiej komunikacji miejskiej, zdecydowanie wyróżniała się linia 6. W 2012 r. z tej linii w dniu powszednim skorzystało 1 862 pasażerów, co stanowiło prawie 25% wszystkich pasażerów w tym rodzaju dnia
tygodnia. Kolejną pod względem wielkości przewozów w dniu powszednim okazała się linia
12, z przewozami na poziomie 1 297. Na obydwu tych liniach łącznie przewieziono ponad
42% pasażerów całej leszczyńskiej komunikacji miejskiej w dniu powszednim (3 159 osób).
W sobotę i niedzielę, z usług linii 6 skorzystało 299 i 264 pasażerów, co stanowiło odpowiednio 15 i 24% pasażerów całej komunikacji miejskiej w te dni. Z linii 12 w sobotę skorzystało 611 osób (30% wszystkich pasażerów w sobotę), a w niedzielę – 296 osób (27%
łącznej liczby pasażerów w niedzielę). Zdecydowanym przeciwieństwem tych linii były linie: 0
i 7, na których zarejestrowane wielkości przewozów postawiły pod znakiem zapytania ich
dalsze funkcjonowanie – zlikwidowano je z dniem 1 kwietnia 2013 r.
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Tab. 29. Charakterystyka popytu na usługi komunikacji miejskiej w Lesznie
na podstawie wyników badań marketingowych – jesień 2012 r.
Liczba pasażerów
na 1 wozokm

Liczba pasażerów
Linia

Dzień
powszedni

Sobota

0

235

20

1

1 032

100

2

237

3

Niedziela

Dzień
powszedni

nie funkcjonuje

Sobota

0,8

0,4

39

2,7

1,1

58

16

1,1

716

291

215

4

892

100

6

1 862

299

7

7

10

Liczba pasażerów
na 1 kurs

Niedziela

Dzień
powszedni

nie funkcjonuje

Sobota

Niedziela
nie funkcjonuje

9,0

5,0

0,8

27,9

11,1

9,8

0,8

0,7

14,8

9,7

8,0

1,5

1,2

1,0

31,1

24,3

21,5

1,9

0,9

35,7

12,5

264

3,3

1,7

1,6

31,6

15,7

15,5

2

0

0,4

0,3

0,0

2,3

2,0

0,0

431

311

171

1,7

1,6

1,6

21,6

20,7

21,4

11

756

224

107

1,7

0,9

0,7

23,6

12,4

8,9

12

1 297

611

296

1,9

1,1

1,1

44,7

26,6

24,7

Razem:

7 465

2 016

1 108

2,0

1,2

1,1

27,6

17,5

16,8

nie funkcjonuje

nie funkcjonuje

nie funkcjonuje

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych.

W przeliczeniu na kilometr, jesienią 2012 r. w leszczyńskiej komunikacji miejskiej przewożono odpowiednio: 2,0 pasażera w dniu powszednim oraz tylko 1,2 pasażera w sobotę
i 1,1 pasażera w niedzielę. W przeliczeniu na kurs, autobusy przewoziły natomiast 27,6 pasażerów w dniu powszednim,17,5 pasażera w sobotę i 16,8 pasażerów w niedzielę.
Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że w okresie roku szkolnego miesięcznie przewozi
się w leszczyńskiej komunikacji miejskiej 169 969 pasażerów, z czego 126 555 osób (74,5%)
– w granicach administracyjnych Leszna.
Zarejestrowaną w leszczyńskiej komunikacji miejskiej przeciętną liczbę pasażerów
na kilometr w dniu powszednim – wynoszącą 2,0 – uznać należy za bardzo niską w stosunku
do wyników z innych miast o podobnej wielkości, w których przewozi się z reguły przynajmniej 2,5 pasażera w przeliczeniu na kilometr.
Poprawie wykorzystania pojazdów obsługujących poszczególne linie miała służyć wdrożona z dniem 1 kwietnia 2013 r. rekonstrukcja tras, upraszczająca m.in. trasy popularnych
linii 2 i 6.
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4.2. Prognoza popytu
Popyt na usługi transportu miejskiego w Lesznie będzie się kształtował pod wpływem
następujących czynników zewnętrznych w stosunku do oferty przewozowej tego transportu:


liczby mieszkańców Leszna i gmin ościennych, objętych obsługą komunikacyjną;



liczby samochodów osobowych;



ruchliwości komunikacyjnej mieszkańców;



poziomu przeciętnego wynagrodzenia i struktury wynagrodzeń;



jakości oferowanych usług transportu zbiorowego, przede wszystkim w zakresie realizacji
podstawowych postulatów przewozowych;



poziomu oferty przewozowej, mierzonej liczbą realizowanych wozokilometrów;



dostępności parkingów Park&Ride, Bike&Ride oraz Kiss&Ride.
Przyjmowana przez PTC procedura budowania modelu prognostycznego liczby pasaże-

rów zakłada standardowo wykorzystanie 10 zmiennych objaśniających:


liczby mieszkańców;



liczby samochodów osobowych;



przeciętnego wynagrodzenia;



liczby wozokilometrów;



wskaźnika ceny biletu jednorazowego w odniesieniu do ceny 1 l paliwa;



wskaźnika ceny biletu okresowego w odniesieniu do ceny 100 l paliwa;



ruchliwości komunikacyjnej mieszkańców;



liczby mieszkań;



liczby bezrobotnych;



wskaźnika ceny biletu okresowego w stosunku do jednorazowego (jednoprzejazdowego).
Zmiany, które wprowadzano w ofercie przewozowej w rezultacie szeroko zakrojonych

prac remontowych sieci drogowej w Lesznie i w gminach ościennych, spowodowały dla celów
planistycznych konieczność modyfikacji danych, dotyczących liczby pasażerów w latach 20112012. Liczne inwestycje drogowe, skutkowały zmianami tras linii komunikacji miejskiej.
Ze względu na częste zmiany organizacji ruchu drogowego, nie wprowadzano tymczasowych,
remontowych rozkładów jazdy dla poszczególnych linii. Jednak wraz z kongestią drogową,
spotęgowaną wyłączeniem z ruchu niektórych ulic, remontowe wydłużenia tras linii skutkowały znaczącymi opóźnieniami w stosunku do godzin zaplanowanych w rozkładach jazdy,
co negatywnie było odbierane przez pasażerów, którzy w rezultacie zmniejszyli zakres korzystania z usług komunikacji miejskiej w Lesznie.
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Zakłócenia trendu, wynikające z określonego wpływu przedstawionych zmiennych
na podaną przez MZK w Lesznie liczbę pasażerów, spowodowane zostały także zmianami
w metodzie liczenia pasażerów przez operatora komunalnego. Ponieważ zmiany te mogłyby
w istotny sposób wpłynąć na prognozę pasażerów, po konsultacji z MZK w Lesznie, podjęto
decyzję o modyfikacji danych historycznych dotyczących liczby pasażerów, w dostosowaniu
do zmienionej metody jej obliczania i redukując wpływ zmian spowodowanych remontami.
Przeprowadzona metodą regresji krokowej26 budowa modelu, wykluczyła część zmiennych z modelu, wykazując ich współliniowość lub statystyczną nieistotność. Wprowadzenie
tzw. opóźnienia czasowego, pozwoliło na uzyskanie modelu składającego się z następujących
zmiennych objaśniających: liczby samochodów i liczby mieszkań (lokali). Uzyskany model
wykazywał się relatywnie niskimi błędami ex ante, które są rezultatem wysokiego, 99% dopasowania modelu. Do 2017 r. błędy ex ante nie przekraczają 5% i wzrastają w kolejnych
latach do 9,45%, co uznaje się za naturalne zjawisko przy prognozowaniu danych.
Model liczby pasażerów komunikacji miejskiej w Lesznie przyjął postać:

gdzie:
– liczba samochodów w okresie poprzednim;
– liczba mieszkań w okresie poprzednim;
średni błąd szacunku zmiennej x2 wynosi 8,62;
średni błąd szacunku zmiennej x7 wynosi 9,53.
Prognozę liczby pasażerów komunikacji miejskiej w Lesznie do 2025 r. przedstawiono
na rysunku 14.

26

Obliczenia dotyczące prognozowanej liczby pasażerów oparto na modelu analizy regresji krokowej, polegającej
na przyjęciu zespołu zmiennych niezależnych, które w ramach kolejnych sekwencji działań obliczeniowych uznawane są za statystycznie istotne lub nieistotne. Sekwencja działań analitycznych polega na przeprowadzeniu procedur obliczeniowych składających się m.in. z badania zjawiska współliniowości zmiennych, estymacji przedziałowej, badania hipotez o łącznej istotności parametrów strukturalnych, liniowości modelu, normalności rozkładu
czynnika losowego, autokorelacji składnika losowego i innych. W rezultacie, otrzymuje się model opisujący wartość szacowanego parametru po podstawieniu określonej wartości zmiennych niezależnych.
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Rys. 14. Prognoza popytu na usługi leszczyńskiej komunikacji miejskiej
do 2025r.
Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawioną prognozę, zakładającą zmniejszenie się popytu w 2020 r. o 19,8% –
tj. do poziomu ok. 2,0 mln pasażerów rocznie – i w 2025 r. o 31,3% – do poziomu 1,78 mln
pasażerów, należy traktować jako punkt wyjścia dla działań w zakresie kształtowania oferty
przewozowej, które będą przeciwdziałać, naturalnemu, a więc wynikającemu z wpływu
zmiennych niezależnych (które zostały uwzględnione z prognozie), wpływowi na popyt.
Działania te powinny w sposób marketingowy, a więc kompleksowy, oddziaływać
na popyt efektywny, prowadząc do wzrostu mobilności mieszkańców już korzystających
z komunikacji miejskiej oraz na popyt potencjalny – poprzez tworzenie zachęt do korzystania
z usług komunikacji miejskiej w Lesznie przez mieszkańców niekorzystających z transportu
zbiorowego, a więc podróżującego głównie samochodami osobowymi.
Oddziaływanie na popyt, prowadzące do zahamowania trendu spadkowego, a być może i jego przełamania, wymagają podjęcia kompleksowych działań – zarówno w ujęciu funkcjonalnym, jak i marketingowym.
W ujęciu funkcjonalnym, podejmowane działania w zakresie kształtowania oferty przewozowej powinny obejmować dostosowanie jej poszczególnych elementów, identyfikowa69
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nych jako postulaty przewozowe, do potrzeb mieszkańców. Do głównych postulatów przewozowych zalicza się:


bezpośredniość;



punktualność;



częstotliwość;



dostępność;



niski koszt;



prędkość.
Z kolei w ujęciu marketingowym, oferta przewozowa komunikacji miejskiej powinna

stanowić mix pięciu elementów: usługi przewozowej, ceny, dystrybucji, promocji i personelu
obsługi pasażera, gwarantując wysoką jakość oferty przewozowej.
Realizacji działań, prowadzących do wdrożenia w kolejnych latach kompleksowej oferty
przewozowej transportu zbiorowego w Lesznie i gminach ościennych, poświęcono dalszą
część niniejszego opracowania.
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5. Finansowanie usług przewozowych
5.1. Źródła i formy finansowania usług, odpłatność usług
Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto
Leszno na swoim obszarze w gminach ościennych, finansowane jest z dwóch źródeł. Pierwsze z tych źródeł stanowią przychody ze sprzedaży biletów, a drugie – dopłata z budżetu
miasta Leszna oraz z gmin ościennych. Wielkość kosztów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, przychodów ze sprzedaży biletów i sumę dopłat budżetowych w 2012 r.,
przedstawiono w tabeli 30.
Tab. 30. Finansowanie usług transportu publicznego w Lesznie w 2012 r. [zł]
Koszty
publicznego
transportu
zbiorowego
6 039 924,52

Przychody
ze sprzedaży
biletów

Wskaźnik
odpłatności
z biletów
[%]

2 280 923,01

37,76

Dopłaty
budżetowe

Wskaźnik
dopłaty
[%]

3 321 532,00

54,99

Źródło: Dane MZK w Lesznie

W 2012 r. operator – zakład budżetowy – wykazał 7% ujemny wynik finansowy, co
oznacza, że przychody ze sprzedaży biletów i dopłaty budżetowe pokryły tylko 93% kosztów
funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.
Przychody ze sprzedaży biletów zdeterminowane są wysokością cen biletów, strukturą
cen i relacji cen biletów jednoprzejazdowych i wieloprzejazdowych (okresowych).
Na obszarze miasta Leszna, wg stanu na dzień 30 września 2013 r., w komunikacji
miejskiej obowiązywała taryfa jednolita (opłata za przejazd była niezależna od jego długości), a cenę biletu jednoprzejazdowego normalnego określono na poziomie 2,70 zł przy zakupie w przedsprzedaży i 3,20 zł – przy zakupie u kierowców w autobusach.
Bilety z ulgą 50% przysługiwały zarówno grupom osób uprawnionych ustawowo do ulg
w komunikacji miejskiej (czyli studentom i kombatantom), jak i grupom osób uprawnionych
przez Radę Miejską Leszna w drodze uchwały (m.in.: uczniom, emerytom i rencistom powyżej 60. roku życia oraz dzieciom od 4. do 7. roku życia).
Dla stałych pasażerów, korzystających z leszczyńskiej komunikacji miejskiej, przewidziano możliwość zakupu biletów okresowych:


imiennych (zarówno normalnych, jak i ulgowych) i na okaziciela;



miesięcznych i dekadowych;



na jedną linię i na całą sieć komunikacyjną.
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Cenę normalnego biletu miesięcznego na jedną linię ustalono na 73 zł, a na całą sieć
komunikacyjną w granicach miasta – na 94 zł. Analogiczny sieciowy bilet miejski na okaziciela oferowano w cenie 135 zł.
Na obszarze pozamiejskim, w podróżach z Leszna do poszczególnych miejscowości, ceny biletów określano indywidualnie dla każdej z relacji (od 3,90 zł za przejazd w relacji Leszno – Święciechowa do 6,10 zł za przejazd w relacji Leszno – Tarnawa Łąka). W podróżach
wyłącznie pozamiejskich cenę biletu jednoprzejazdowego ustalono na poziomie 3,20 zł – przy
zakupie w przedsprzedaży oraz 3,70 zł – przy zakupie u kierowcy.
W segmencie biletów okresowych, ważnych na obszarze podmiejskim, w taryfie opłat
przewidziano możliwość zakupu biletów:


imiennych (zarówno normalnych, jak i ulgowych);



miesięcznych i dekadowych;



na określoną trasę – przy podróżach do i z Leszna – oraz ważnych na terenie całej gminy
– przy podróżach wewnątrzgminnych.
Analogicznie, jak w przypadku biletów jednoprzejazdowych, ceny biletów okresowych

ważnych na obszarze podmiejskim wyznaczono dla obszaru każdej z obsługiwanych gmin
(w jednakowej wysokości) oraz indywidualnie dla każdej z relacji z Leszna do poszczególnych
miejscowości podmiejskich (od 104 zł za przejazd w relacji Leszno – Świeciechowa do 166 zł
za przejazd w relacji Leszno – Tarnawa Łąka).
Strukturę sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Lesznie w 2012 r. przedstawiono
na rysunku 15. Poszczególne rodzaje biletów zredukowano do pięciu pozycji: bilety jednorazowe, miesięczne na jedną linię, miesięczne na dwie linie, miesięczne sieciowe i dekadowe.
W 2013 r., uchwałą nr XXV/396/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 r., z oferty
biletów wycofano bilety okresowe na dwie linie.
W strukturze sprzedaży biletów w Lesznie w 2012 r. dominowały przychody z tytułu
sprzedaży biletów jednorazowych, które stanowiły aż 78,5% ogółu przychodów.
W długim okresie czasu strukturę przychodów komunikacji miejskiej w Lesznie należy
uznać za niekorzystną. Bilety jednorazowe generują co prawda wyższy przychód jednostkowy
(z jednego przejazdu) niż bilety okresowe, zwłaszcza w sytuacji, gdy ceny tych drugich przewidują atrakcyjny rabat marketingowy, stanowią jednak segment o wysokiej elastyczności,
narażając organizatora komunikacji miejskiej na ryzyko gwałtowanego załamania się przychodów w przypadku zmian w popycie i jego strukturze.
Wystąpienie takiego zjawiska w Lesznie jest wysoce prawdopodobne, ze względu
na prognozy demograficzne, wzrostu liczby zarejestrowanych w mieście samochodów oso72
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bowych oraz bardzo wysokiego udziału w strukturze pasażerów, osób podróżujących na podstawie ulg i uprawnień do przejazdów bezpłatnych.
Właściwym rozwiązaniem jest dążenie do zwiększenia udziału biletów okresowych
w strukturze przychodów, który docelowo powinien wynosić 40-45%. Należy to osiągnąć
poprzez zmiany w strukturze taryfy i relacji cen biletów jednorazowych i okresowych.

0,8%

0,8%
1,1%

18,8%

78,5%

jednorazowe

miesięczne na jedną linię

miesięczne na sieć

dekadowe

miesięczne na dwie linie

Rys. 15. Struktura sprzedaży biletów leszczyńskiej komunikacji
miejskiej w 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZK w Lesznie.

Łączna kwota dopłat budżetowych do leszczyńskiej komunikacji miejskiej, przekazanych w 2012 r. wyniosła 3 321 532 zł. Udział miasta Leszna w dopłatach budżetowych wyniósł ok. 92%. Udział pozostałych gmin w łącznej kwocie dopłat budżetowych wahał się
od 1,7% do 4,5%. W tabeli 31 przedstawiono wysokość wydatków na rekompensatę dla
operatora w 2012 r. i planowaną na 2013 r., ponoszonych przez Miasto Leszno i gminy
ościenne, w których funkcjonuje leszczyńska komunikacja miejska.
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Tab. 31. Kwoty dopłat do usług leszczyńskiej komunikacji miejskiej w przekroju
poszczególnych jednostek administracyjnych w latach 2012-2013 [zł]
Jednostka
administracyjna

Dopłata budżetowa [zł]
w 2012 r. – wykonana

Miasto Leszno

3 053 500,00

2 936 700,00

59 400,00

88 200,00

150 528,00

170 688,00

58 104,00

64 632,00

268 032,00

323 520,00

3 321 532,00

3 260 220,00

Gmina Lipno
Gmina Rydzyna
Gmina Święciechowa
Razem gminy ościenne
Łącznie dopłaty

w 2013 r. – planowana

Źródło: Dane Urzędu Miasta Leszna.

Wysokość dopłat do komunikacji miejskiej reguluje Uchwała Nr XXV/390/2013 Rady
Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 r., zgodnie z którą wysokość dopłaty stanowi iloczyn
liczby wozokilometrów realizowanych na obszarze danej jednostki administracyjnej i kwoty
jednostkowej dopłaty określonej w ww. uchwale.
Kwoty jednostkowej dopłaty, dla każdej z jednostek administracyjnych, obowiązujące
na dzień 30 września 2013 r. przedstawiono w tabeli 31 (rubryka razem jest wynikiem kalkulacji – kwoty nie zaczerpnięto z przywołanej uchwały).
Tab. 32. Dotacja przedmiotowa do 1 wozokilometra w leszczyńskiej komunikacji
miejskiej w przekroju poszczególnych jednostek administracyjnych – 2013 r. [zł]
Jednostka administracyjna

Dotacja przedmiotowa
na 1 wozokilometr

Miasto Leszno

2,9980

Gmina Lipno

3,2214

Gmina Rydzyna

1,6076

Gmina Święciechowa

2,7650

Razem

2,8699

Źródło: Uchwała Nr XXV/390/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 r., http://bip.leszno.pl,
dostęp w dniu: 30 września 2013 r.
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Funkcjonujący mechanizm określania wysokości dopłat budżetowych, polegający
na ustaleniu wskaźników jednostkowych dopłaty na wozokilometr, należy uznać za nieefektywny i niezapewniający bilansowania kosztów komunikacji miejskiej przychodami z biletów
i dopłat budżetowych – powinien więc zostać zmieniony.
Po pierwsze, kwota dopłaty budżetowej dla komunikacji miejskiej obsługującej Leszno
i gminy ościenne, ustalana jest wyłącznie na podstawie sprawozdań finansowych sprzedaży
biletów. Dane te uniemożliwiają ustalenie dopłat budżetowych w przekroju poszczególnych
gmin, ponieważ nie są znane rzeczywiste przychody, jakie uzyskuje się na obszarach tych
gmin. W rezultacie, ustalane kwoty dopłat budżetowych, wnoszonych przez poszczególne
gminy, mogą znacznie różnić się od tych, które wynikałyby z faktycznie realizowanych i opłacanych przejazdów w Lesznie i gminach ościennych. Kwoty takie, jak dowodzi praktyka, mogą być ustalone z dużą dokładnością na podstawie wyników badań marketingowych popytu –
tzw. badań przychodowości lub z systemów biletu elektronicznego, jeśli przewiduje on nieznajdującą zazwyczaj akceptacji u pasażerów konieczność rejestrowania się zarówno przy
wejściu, jak i wyjściu z pojazdu.
Po drugie, analiza struktury sprzedaży biletów i struktury przychodów ze sprzedaży biletów na podstawie sprawozdań ze sprzedaży, jest niewystarczająca do planowania przychodów, ponieważ nie pozwala na identyfikację zmian w strukturze popytu w przekroju poszczególnych jednostek administracyjnych. Zmiany te jedynie sygnalizują spodziewane tendencje
zmian w popycie w okresie planowania. Opieranie się wyłącznie na danych ze sprzedaży może być wówczas przyczyną przeszacowania lub niedoszacowania przychodów ze sprzedaży
biletów, przy założeniu określonego poziomu realizacji pracy eksploatacyjnej.
Wyniki badań marketingowych przychodowości zrealizowane w różnych miastach
w Polsce wskazują, że przychody jednostkowe (na wozokilometr) różnią się, niekiedy znacznie, w gminie macierzystej i w gminach ościennych.
Przyjmowanie przy określaniu wysokości dopłat budżetowych za podstawę obliczeń tylko dwóch czynników: przeciętnego jednostkowego przychodu ze sprzedaży biletów (na podstawie sprawozdań ze sprzedaży) i liczby pasażerów (bez określenia ich struktury w przekroju
rodzajów posiadanych biletów i uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych) może
skutkować kilkunasto-, a – w odniesieniu do niektórych obszarów – nawet kilkudziesięcioprocentowym błędem przy obliczaniu wysokości dopłat w stosunku do wartości realnych, wynikających z określonej sytuacji rynkowej komunikacji miejskiej.
Sytuacja taka występuje często w przypadku relatywnie długotrwałych zmian w ofercie
przewozowej, w wyniku prowadzonej modernizacji infrastruktury (np. przebudowy lub budowy nowych dróg). Organizator, nie prowadząc badań marketingowych nie dysponuje bowiem
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danymi, które pozwoliłyby oszacować, w jakim stopniu prowadzone prace wpłyną na obniżenie przychodu jednostkowego w danych warunkach realizacji oferty przewozowej – w stosunku do przeciętnego jednostkowego przychodu sprzed zmian. W rezultacie, może wystąpić
sytuacja permanentnego niedoszacowania (lub rzadziej – ze względu na występujący od lat
trwały trend zmniejszania się liczby pasażerów – przeszacowania) wysokości dopłat budżetowych, niezbędnych do zbilansowania budżetu komunikacji miejskiej. Taka sytuacja występuje w Lesznie, w którym w okresie kilku ostatnich lat ustalone w planie zakładu budżetowego dopłaty budżetowe, nie pokrywały kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Konieczna jest więc, w obecnej sytuacji, zmiana zasad obliczania dopłat budżetowych,
polegająca na opracowaniu metodologii obliczania wysokości dopłaty budżetowej na podstawie wyników badań marketingowych (lub ewidencji pasażerów z systemu biletu elektronicznego) i wprowadzenie określonych zapisów do porozumień międzygminnych.
Zwracają także uwagę niekorzystne proporcje dopłaty budżetowej i przychodów
ze sprzedaży biletów. Stopień pokrycia kosztów komunikacji miejskiej w Lesznie i gminach
ościennych wyniósł 37,8% w 2012 r. Oznacza to, że w warunkach pełnego pokrycia kosztów
funkcjonowania komunikacji miejskiej, udział dopłat budżetowych powinien wynieść 62,2%.
Jest to sytuacja bardzo niekorzystna, uwzględniając fakt, że MZK w Lesznie jest zakładem
budżetowym, wskutek czego wysokość dopłat ograniczona jest do działalności bieżącej,
a w kosztach publicznego transportu zbiorowego nie jest wykazywana amortyzacja taboru.
Można założyć, że w warunkach urynkowienia (czy też skomercjalizowania działalności
operatora komunalnego – poprzez przekształcenie go w spółkę z o.o. ze 100% udziałem
Miasta Leszno), koszt realizacji usług wzrósłby o około 14-18%. Pozwoliłoby to natomiast
na odtwarzanie taboru ze środków wypracowanych przez operatora, bez konieczności dodatkowego angażowania środków budżetu miasta w zakupy taboru.
Istnieje także możliwość zachowania dotychczasowego modelu finansowania zakupów
taboru – ze środków budżetowych w warunkach funkcjonowania operatora jako spółki z o.o.
– poprzez użyczenie taboru na rzecz spółki, wniesienie taboru aportem do spółki lub dzierżawę taboru, pozostającego własnością Miasta Leszno. Rozwiązanie takie pozostawia jednak
strategię odtwarzania taboru w rękach miasta, co powoduje, że inwestycje odtworzeniowe są
podporządkowane decyzjom politycznym i z punktu widzenia długookresowej strategii, prowadzącej do zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, musi być uznane za działanie
mniej efektywne.
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5.2. Źródła i formy finansowania inwestycji
Główny zakres inwestycji taborowych w latach 2005-2012 realizowany był przez budżet
miasta o środki własne MZK w Lesznie. Inwestycje infrastrukturalne i taborowe przedstawiono w tabeli 33.
Tab. 33. Inwestycje infrastrukturalne i taborowe MZK w Lesznie w latach 20052012 [zł]
Zakres inwestycji

Źródło finansowania

Kwota

Środki własne
Zakup autobusów (20 autobusów)

Zakup wiat przystankowych (18 szt.)

207 920,82

Środki unijne

8 014 912,00

Środki budżetowe

6 871 326,68

Środki własne

-

Środki unijne

-

Środki budżetowe
Razem:

75 035,98
15 169 195,48

Źródło: Dane MZK w Lesznie.

Największą inwestycją taborową był zakup 11 autobusów, w tym 7 klasy midi i 4 klasy
maxi, w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu pn. „Zakup nowych
autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie” – o wartości 9 867 460,88 zł,
w tym środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego
na lata 2007-2013, Priorytet: II. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie: 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego – w kwocie 7 893 968,7 zł.
Pozostałe inwestycje taborowe finansowane były ze środków budżetowych Miasta
Leszna, z częściowym finansowaniem przez MZK w Lesznie.
Inne inwestycje infrastrukturalne, związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej,
finansowane są z budżetu miasta, ze wspomaganiem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
środkami pomocowymi. Zakres zrealizowanych, realizowanych i przygotowywanych koncepcyjnie inwestycji, przedstawiono w tabeli 1 we wcześniejszej części opracowania.
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6. Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu
6.1. Podział zadań przewozowych
Zgodnie z ustaleniami dokumentów strategicznych, celem rozwoju miasta jest stworzenie zintegrowanego systemu transportowego służącego wszystkim mieszkańcom, efektywnego pod względem ekologicznym.27 W założenia strategii rozwoju miasta wpisane są zasady
polityki komunikacyjnej miasta, która wskazuje na „poprawienie warunków życia ludności
przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych”.28
Cele te mogą być realizowane poprzez wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju,
która wyznacza zasady funkcjonowania i rozwoju transportu publicznego na obszarze Leszna
i gmin ościennych. W praktyce, oznacza to przyjęcie zasady oddziaływania na podział zadań
przewozowych pomiędzy publiczny transport zbiorowy i transport indywidualny, celem uzyskania pożądanego, odpowiednio wysokiego udziału publicznego transportu zbiorowego
w podróżach.
Dla miast średnich – do których można zaliczyć Leszno – oraz przyległych do nich obszarów objętych obsługą komunikacyjną, tworzących obszar o charakterze metropolitalnym,
udział transportu publicznego w realizacji potrzeb przewozowych powinien mieścić się
w przedziale 25-50%.29
Zrealizowane dotychczas dla Leszna opracowania planistyczne nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację obecnego podziału zadań przewozowych.
Podział zadań przewozowych na obszarze podmiejskim powinien następować na zasadzie maksymalnego spełniania oczekiwań pasażerów, przy możliwie najniższych nakładach
finansowych. Komunikacja miejska obsługuje zwyczajowo rejony przyległe do granic miasta.
Lokalna komunikacja komercyjna, eksploatująca innego rodzaju tabor, obejmuje zwykle
swym zasięgiem obszar sięgający do 50 km od granic miasta. Rolą komunikacji miejskiej jest
obsługa tych obszarów, w których pasażer ma problem ze skorzystaniem z usług innych
przewoźników z powodu przepełnienia pojazdów przyjeżdżających z dalszych odległości oraz
w których przewoźnicy komercyjni nie zorganizują przewozów – z powodu zbyt niskiej ich
efektywności ekonomicznej.

27
28
29

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego miasta Leszna , Leszno 2009, s. 10.
Strategia Rozwoju Leszna – Część operacyjna, Leszno 2008, s. 7.

Por. Plan zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego. Przewodnik. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2011, s. 30.
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Wprowadzenie integracji taryfowej na odcinkach wymienionych połączeń komercyjnych, pokrywających się z siecią linii autobusowych leszczyńskiej komunikacji miejskiej,
umożliwiłoby poprawę obsługi komunikacyjnej gmin ościennych. Wzajemna koordynacja rozkładów jazdy na pokrywających się odcinkach, umożliwiłaby poprawę rytmiczności obsługi
komunikacyjnej gmin ościennych. Wszystkie te działania powinny być prowadzone z zachowaniem zasad konkurencyjności.
6.2. Preferencje pasażerów
Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu publicznego wymaga podjęcia
określonych działań w zakresie poprawy oferty przewozowej – przede wszystkim w zakresie
zwiększenia ilości świadczonych usług – w dostosowaniu do preferencji i zachowań transportowych mieszkańców.
Prowadzona od czerwca 2011 r. i zakończona w październiku 2013 r. modernizacja
drogi krajowej nr 5 w granicach Leszna, obejmująca m.in. całkowitą wymianę nawierzchni,
przebudowę skrzyżowań (w tym budowę dwóch rond), zatok autobusowych, oświetlenia,
chodników i ścieżek rowerowych, całej kanalizacji deszczowej i pozostałej infrastruktury podziemnej, powodowała poważne utrudnienia w ruchu drogowym, oddziałujące także na funkcjonowanie leszczyńskiej komunikacji miejskiej. Zatory drogowe w ciągu drogi krajowej nr 5
wpływały również negatywnie na płynność ruchu na ulicach ją przecinających i trasach równoległych, gdyż część kierowców poszukiwała alternatywnych możliwości przejazdu. Skutkiem takiego stanu rzeczy był silny spadek popytu na usługi leszczyńskiej komunikacji miejskiej, w którego rezultacie, w kwietniu 2013 r. – wraz z optymalizacją sieci linii i rozkładów
jazdy – nastąpiło już kolejne ograniczenie oferowanej podaży jej usług, mierzonej liczbą wozokilometrów.
Aktualnie (październik 2013 r.) sytuacja drogowa w Lesznie diametralnie się zmieniła.
W ramach modernizacji drogi krajowej nr 5 wybudowano również nowe sygnalizacje świetlne
i centrum zarządzania ruchem, zapewniające poprawę jego płynności. Jego funkcjonowanie
wpłynęło istotnie na zmniejszenie poziomu kongestii drogowej na większości tras i skrzyżowań, wykorzystywanych przez linie autobusowe leszczyńskiej komunikacji miejskiej.
Wprawdzie miasto Leszno planuje w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 remont drogi krajowej nr 12 w swoich granicach administracyjnych (ciąg ulic: Szybowników –
Wiadukt im. Grota-Roweckiego – Aleje Jana Pawła II – Estkowskiego – Unii Europejskiej –
Kąkolewska), ale z uwagi na mniejsze natężenie ruchu niż na drodze krajowej nr 5, powinien
on być mniej dotkliwy dla leszczyńskiej komunikacji miejskiej.
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W tabeli 34 poddano analizie eksperckiej obecny (czyli już po zakończeniu modernizacji
drogi krajowej nr 5) stopień realizacji poszczególnych postulatów przewozowych i wskazano
działania, których podjęcie przyczyniłoby się do poprawy stopnia dostosowania oferty przewozowej do oczekiwań mieszkańców. Uzyskana w ten sposób poprawa jakości publicznego
transportu zbiorowego podniesie atrakcyjność transportu publicznego w stosunku do motoryzacji indywidualnej. Ofertę przewozową komunikacji miejskiej w Lesznie oceniono z punktu
widzenia jej parametrów i oferowanych cech usług. Ocenę przedstawiono w trzystopniowej
skali: dobra, przeciętna i niedostateczna.
Tab. 34. Ocena realizacji postulatów przewozowych w leszczyńskiej komunikacji
miejskiej i zalecenia dotyczące ich poprawy
Postulat

Ocena

Zalecenia
 utrzymanie co najmniej dotychczasowego poziomu obsługi komunikacyjnej poszczególnych obszarów
miasta i przyległych gmin przez
transport publiczny – zgodnie z postulatami większości mieszkańców

Dobra – w zakresie oceny ogólnej –
obecna siatka połączeń zapewnia powiązania pomiędzy głównymi obszarami stanowiącymi źródła i cele podróży
Bezpośredniość

Dostateczna
– w zakresie oceny
obsługi wybranych osiedli – są rejony
miasta, nawet intensywnie zamieszkałe, z których nie oferuje się połączeń
bezpośrednich w najbardziej oczekiwanych przez ich mieszkańców relacjach

 uruchomienie nowych linii, zapewniających połączenia bezpośrednie
z najintensywniej zamieszkałych rejonów miasta w najbardziej oczekiwanych relacjach
 wprowadzenie zmian w taryfie,
jeszcze silniej promujących okresowe bilety sieciowe
 konstruowanie rozkładów jazdy
w sposób umożliwiający nieuciążliwe przesiadanie się w węzłach
przesiadkowych – przy podróżach
realizowanych w relacjach, w których nie zapewnia się połączeń
bezpośrednich
 przeprowadzenie do 2015 r. badań
marketingowych preferencji mieszkańców w zakresie tworzenia oczekiwanych przez nich nowych połączeń bezpośrednich i po weryfikacji
wyników – ewentualne uruchomienie nowych lub korekty tras linii już
funkcjonujących
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Postulat

Częstotliwość

Dostępność

Ocena

Dobra – w odniesieniu do obszarów
obsługiwanych najintensywniej funkcjonująca linią – 6
Dostateczna – w odniesieniu do pozostałych obszarów objętych obsługą
komunikacyjną

Dobra – w zakresie dostępności
do infrastruktury transportu publicznego (liczba przystanków przypadająca
na 1 km długości tras oraz na powierzchnię objętą obsługą komunikacyjną nie odbiega od przeciętnej
w kraju)
Dobra – w zakresie dostępu do zakupu biletów jednorazowych: bilety jednorazowe można kupić u kierowców
Dobra – w zakresie dostosowania
do potrzeb osób niepełnosprawnych –
91% eksploatowanych pojazdów jest
niskopodłogowych
Dobra – w zakresie informacji w Internecie dotyczących komunikacji miejskiej, dostępnych w rozbudowanym
serwisie operatora (MZK)

Informacja

Dostateczna – w zakresie informacji
udzielanej bezpośrednio – w serwisie
MZK funkcjonuje moderowane, aktywne forum dyskusyjne, brak jednak
Biura Obsługi Klienta
Niedostateczna – w zakresie informacji w Internecie i udzielanej bezpośrednio odnośnie usług komunikacji
regionalnej i podmiejskiej, nieświadczonych przez MZK

Zalecenia
 uruchomienie przynajmniej jeszcze
jednej nowej linii, funkcjonującej
w standardzie częstotliwości linii 6,
zapewniającej jednocześnie najbardziej oczekiwane połączenia bezpośrednie
 po uruchomieniu nowej, postulowanej wyżej linii, dalsza poprawa
koordynacji rozkładów jazdy w całej sieci komunikacyjnej, wsparta
specjalistycznym
oprogramowaniem komputerowym, dedykowanym optymalizowaniu sieci połączeń w komunikacji miejskiej

 kontynuacja procesu wymiany taboru autobusowego
 wprowadzenie systemu biletu elektronicznego, który pozwoli uatrakcyjnić ofertę taryfową i zapewni
możliwość zakupu biletu (lub doładowania karty) poprzez Internet

 rozbudowa serwisu internetowego
MZK lub utworzenie nowego –
miejskiego – obejmującego także
wszystkie dotyczące Leszna połączenia drogowej komunikacji regionalnej (zgodnie z Rozporządzeniem
MTBiGM z dnia 10 kwietnia 2012 r.
w sprawie rozkładów jazdy)
 utworzenie wyszukiwarki połączeń
(np. jakdojade.pl), przystosowanie
serwisu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zastosowanie techniki
benchmarkingu (wzorcowania) przy
zmianach w serwisie internetowym
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Postulat

Informacja

Ocena
Dobra – w zakresie oznakowania
przystanków i ekspozycji rozkładów
jazdy – niespotykana w innych miastach o podobnej wielkości wyjątkowa
dbałość o prawidłowe i estetyczne
oznakowanie przystanków i rozkładów
jazdy, wszystkie rozkłady przystankowe z QR kodem
Dobra – w zakresie informacji w pojazdach: 100% taboru posiada wyświetlacze elektroniczne i głosowe zapowiedzi przystanków

Koszt

Dostateczna – ceny biletów jednorazowych jak na warunki miasta o liczbie
mieszkańców poniżej 75 tys. i dość
ograniczonej przestrzeni, są wysokie;
nadal mało atrakcyjne są ceny okresowych biletów sieciowych w stosunku
do cen biletów jednorazowych

Zalecenia
 zintegrowanie nazw zespołów przystanków, ułatwiające planowanie
podróży w wyszukiwarkach
 przeprowadzenie sondażu internetowego, pozwalającego zidentyfikować i zhierarchizować informacje
oczekiwane przez pasażerów w tym
kanale informacyjnym
 uruchomienie Biura Obsługi Klienta
w dogodnie dostępnym punkcie
w centrum miasta
 przeprowadzenie w 2014 r. analizy
ekonomiczno-finansowej istniejącej
taryfy i opracowanie propozycji jej
modyfikacji
 zakup systemu biletu elektronicznego, pozwalającego na dowolne
kształtowanie oferty taryfowej
 wprowadzenie biletów jednorazowych, umożliwiających przesiadanie
się w założonym czasie
 likwidacja
biletów
okresowych
na jedną linię przy dalszym obniżaniu cen biletów sieciowych

Prędkość

Dobra – po zakończeniu modernizacji
drogi krajowej nr 5, wykonaniu szeregu modyfikacji miejskiego układu drogowego i wprowadzonych w kwietniu
2013 r. zmianach tras linii, wyraźnie
wzrosła odczuwana przez pasażerów
prędkość podróży

 stałe monitorowanie rzeczywistej
prędkości komunikacyjnej autobusów na głównych ciągach komunikacyjnych
 identyfikowanie miejsc największych opóźnień autobusów – rozwiązywanie problemów poprzez
systemy ITS
 różnicowanie czasów jazdy w poszczególnych godzinach i dniach
tygodnia
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Postulat

Punktualność

Ocena

Dobra – po zmianie rozkładów jazdy
od kwietnia 2013 r. i zakończeniu drogowych prac modernizacyjnych, dość
wysoka punktualność autobusów

Zalecenia
 utrzymanie wysokiej punktualności,
elektroniczna jej kontrola (w szczególności pod kątem przyspieszeń),
z wykorzystywaniem urządzeń już
zainstalowanych w pojazdach
 wprowadzenie priorytetu w przejeździe przez wybrane skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (wyposażone w systemy ITS)
 wprowadzenie zasady stosowania
jednolitej częstotliwości modułowej
dla całej sieci komunikacyjnej oraz
dokonywania – poprzez kategoryzację wszystkich linii – pełnej synchronizacji rozkładów jazdy

Rytmiczność

Dostateczna – nowe rozkłady jazdy,
wprowadzone w kwietniu 2013 r., zapewniły stałe takty częstotliwości, ale
z uwagi na niską częstotliwość i zgłaszane postulaty odjazdów pojazdów
danej linii o konkretnej godzinie, nie
wyeliminowały nakładania się kursów
i przerw w obsłudze komunikacyjnej
w najważniejszych relacjach

 wsparcie procesu koordynowania
rozkładów jazdy w skali całej sieci
komunikacyjnej
specjalistycznym
oprogramowaniem komputerowym,
służącym temu celowi
 wprowadzenie systemu częstych
zmian w przypisaniu pojazdu do linii w skali dnia – w celu osiągniecia
rytmiczności odjazdów pojazdów
danej linii bez nadmiernych postojów wyrównawczych na przystankach krańcowych
 w przypadku zainteresowania władz
gmin ościennych – poprawa rytmiczności obsługi także i wybranych relacji podmiejskich

Bezpieczeństwo

Dobra – zarówno w zakresie bezpieczeństwa osobistego pasażerów (połowa pojazdów wyposażonych w monitoring przestrzeni pasażerskiej), jak
i zagrożenia wypadkiem (pojazdy są
nowoczesne i bogato wyposażone
w systemy zapewniające bezpieczeństwo przewozu pasażerów)

 systematyczne zwiększanie udziału
taboru z monitoringiem wewnętrznym, aż do objęcia nim 100% pojazdów, przy zakupie nowego lub
używanego taboru – każdorazowa
instalacja systemu monitoringu
 kontynuacja modernizacji taboru –
poprzez zakupy pojazdów wyposażonych w systemy zwiększające
bezpieczeństwo przewozu pasażerów
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Postulat

Wygoda

Ocena

Zalecenia

Dobra – w zakresie stopnia wykorzystania zdolności przewozowej (ocena
na podstawie porównania wyników
badania wykorzystania zdolności przewozowej – praktycznie brak kursów
przepełnionych (tylko 4 przypadki ścisku stwierdzone w badaniach popytu)

 utrzymanie zasady alokowania pojazdów o zróżnicowanej pojemności
pasażerskiej na zadania o odpowiadającym im wykorzystaniu

Dobra – w zakresie niskiej podłogi
i innych elementów komfortu podróży
(np. klimatyzacja)

 zastępowanie najstarszych eksploatowanych pojazdów nowym taborem, z poprawiającym komfort podróży
wyposażeniem
(m. in.
w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej)

Źródło: Opracowanie własne.

Przeprowadzona ocena stopnia realizacji postulatów przewozowych, zgłaszanych pod
adresem publicznego transportu zbiorowego w Lesznie i gminach ościennych, wskazuje,
że najważniejsze działania podnoszące atrakcyjność jego oferty, powinny koncentrować się
na:


uruchomieniu nowych linii, zapewniających połączenia bezpośrednie z najintensywniej
zamieszkałych rejonów miasta w najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców relacjach
(szybkie połączenie Zatorza z osiedlami Wieniawa, Armii Krajowej i Przyjaźni, z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym i Galerią Leszno);



uruchomieniu przynajmniej jeszcze jednej nowej linii (w dalszej części opracowania oznaczonej numerem 9), funkcjonującej w standardzie częstotliwości linii 6, zapewniającej
jednocześnie najbardziej oczekiwane połączenia bezpośrednie;



wprowadzeniu zmian w taryfie, jeszcze silniej promujących okresowe bilety sieciowe (postuluje się likwidację biletów na jedną linię) i możliwość przesiadania się bez ponoszenia
dodatkowej opłaty (korespondencyjność taryfy) w segmencie biletów jednorazowych;



konstruowaniu rozkładów jazdy w sposób umożliwiający nieuciążliwe przesiadanie się
w węzłach przesiadkowych – przy podróżach realizowanych w relacjach, w których nie
zapewnia się połączeń bezpośrednich (należy powiązać tę kwestię z rytmicznością obsługi
poszczególnych linii);



przeprowadzeniu badań marketingowych preferencji mieszkańców w zakresie tworzenia
oczekiwanych przez nich nowych połączeń bezpośrednich i po weryfikacji wyników –
ewentualnym uruchomieniu nowych linii lub skorygowaniu tras wybranych, już funkcjonujących linii;



po zmodyfikowaniu sieci połączeń lub (i) uruchomieniu nowej (nowych) linii – dalszej
poprawie koordynacji rozkładów jazdy w całej sieci komunikacyjnej, wspartej specjali84
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stycznym oprogramowaniem komputerowym, dedykowanym optymalizowaniu sieci połączeń w komunikacji miejskiej (oprogramowanie takie należałoby zakupić);


kontynuacji procesu wymiany taboru autobusowego;



zakupie systemu biletu elektronicznego, który pozwoli uatrakcyjnić ofertę taryfową i zapewni możliwość zakupu biletu (lub doładowania karty) poprzez Internet;



rozbudowie serwisu internetowego MZK lub utworzenie nowego – miejskiego – obejmującego także wszystkie dotyczące Leszna połączenia drogowej komunikacji regionalnej
(zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów
jazdy, to gmina odpowiada za ekspozycję rozkładów jazdy przewoźników na administrowanych przez nią przystankach – a tabliczka internetowa stanowi uzupełnienie informacji
przystankowej) – obecnie kompleksowa, rzetelna i aktualna informacja o tych połączeniach jest trudna do uzyskania;



utworzeniu wyszukiwarki połączeń (i zintegrowaniu nazw zespołów przystanków, ułatwiające planowanie podróży w wyszukiwarkach);



uruchomieniu Biura Obsługi Klienta w dogodnie dostępnym punkcie w centrum miasta;



przeprowadzeniu analizy ekonomiczno-finansowej obecnej taryfy opłat i opracowaniu
propozycji jej modyfikacji



wprowadzeniu zasady stosowania jednolitej częstotliwości modułowej dla całej sieci komunikacyjnej oraz dokonywania – poprzez kategoryzację wszystkich linii – pełnej synchronizacji rozkładów jazdy



poszukiwaniu możliwości uzyskania dofinansowania do inwestycji w nowy tabor ze środków Unii Europejskiej.
6.3. Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu wynikające
z potrzeb osób niepełnosprawnych
W ostatnich latach w całej Europie postępuje proces starzenia się populacji, problem

ten dotyczy także obszaru obsługiwanego leszczyńską komunikacją miejską. Udział osób
starszych w ogóle społeczeństwa, jak przedstawiono w p. 2.4 planu, będzie systematycznie
rósł.
Jednym z celów aktywizacji i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym oraz zawodowym, jest zapewnienie im dostępu do transportu publicznego. Można to zrealizować na dwóch płaszczyznach:


przewozów ogólnodostępnych – obsługiwanych pojazdami niskowejściowymi i niskopodłogowymi (autobusy z niską podłogą bez progów poprzecznych wewnątrz wraz ze sprawną funkcją przyklęku oraz platformą ułatwiającą wprowadzenie wózka i miejscem prze85
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znaczonym dla niego) posiadającymi sprawny system informacji wizualnej (ułatwiający
podróże osobom niedosłyszącym) i system informacji głosowej (pozwalający na korzystanie z transportu publicznego osobom niewidzącym i niedowidzącym); im większa liczba
autobusów tego typu obsługujących komunikację miejską – tym większa jej dostępność
dla osób niepełnosprawnych, docelowo wszystkie pojazdy powinny posiadać takie systemy;


przewozów specjalnych – zorganizowanych i dostępnych tylko dla osób niepełnosprawnych, mających na celu zapewnienie im dowozu do miejsc nauki, rehabilitacji, itp.
Uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych w procesie kształtowania standardu

wyposażenia dla pojazdów wprowadzanych do obsługi leszczyńskiej komunikacji miejskiej,
za obowiązkowe minimum należy uznać:


niską podłogę na całej długości pojazdu (bez stopni poprzecznych wewnątrz) – odstępstwo może dotyczyć tylko midibusów;



elektroniczną informację pasażerską – wraz z zapowiedziami głosowymi o zbliżających się
przystankach;



wyraźne oznakowanie miejsc siedzących przeznaczonych dla osób o ograniczonej mobilności ruchowej;



odpowiednie miejsce na wózek inwalidzki/wózek dziecięcy z właściwym wyposażeniem
wewnątrz pojazdu;



likwidację barier terenowych na trasach dróg dojścia pomiędzy przystankami a źródłami
i celami podróży, zwłaszcza dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania się (obniżone krawężniki, azyle dla pieszych, dogodne lokalizacje przystanków).
Nabywane pojazdy będą ponadto posiadać system przyklęku z prawej strony pojazdu,

platformę uruchamianą przez kierowcę umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim i głosowe
zapowiedzi przystanków. Przy instalacji systemu informacji pasażerskiej, we wszystkich miejscach, w których zostanie zainstalowana dynamiczna informacja, będzie istniała możliwość
uruchomienia przyciskiem zapowiedzi głosowej nadjeżdżających pojazdów.
W celu zapewnienia możliwości obserwowania przez pasażerów (w tym niedowidzących) otoczenia pojazdów, należy dążyć do ograniczenia możliwości umieszczania reklam
na szybach pojazdów, a w szczególności naklejania ich w taki sposób, by całkowicie przysłaniały lub zakrywały widoczność otoczenia dla pasażerów.
Pełną funkcjonalność autobusu niskopodłogowego determinuje odpowiednie ukształtowanie przystanków. Szczególnie ważne jest zapewnianie możliwości zatrzymywania się
autobusów bezpośrednio przy krawężniku, które można uzyskać instalując w obrębie przystanków krawężniki prowadzące o zaokrąglonym profilu, w kontrolowany sposób kierujące
86
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autobusy niskopodłogowe na krawędź zatrzymania. Krawężniki dokładnie pozycjonujące autobusy zwiększają również ochronę opon i zapobiegają uszkodzeniom karoserii – dopasowana do przekroju opon powierzchnia najazdu tworzy prowadnicę z efektem samosterowania.
Takie rozwiązania – już realizowane w Lesznie – będą stosowane przy realizacji przyszłych
inwestycji infrastrukturalnych, związanych z rozbudową lub modernizacją układu drogowego
Leszna i miejscowości w obsługiwanych leszczyńską komunikacją miejską gminach ościennych.
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7. Zasady organizacji rynku przewozów
7.1. Podmioty rynku i zasady jego organizacji
Schemat organizacji rynku transportu publicznego przedstawiono na rysunku 16.

Poziom organizacji i realizacji

Gmina Lipno

Gmina
Święciechowa

Gmina Rydzyna

Miasto Leszno
– Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna

Operator transportu publicznego

Popyt

Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie

Pasażerowie

Legenda:
Porozumienia międzygminne

Świadczenie usług

Dopłata do usług transportu miejskiego
Sprzedaż usług

Rys. 16. Schemat organizacji rynku przewozów transportu publicznego
w Lesznie – 2013 r.
Źródło: Opracowanie własne.
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Organizatorem transportu publicznego na terenie miasta Leszna i gmin ościennych,
z którymi miasto zawarło stosowne porozumienia, w zakresie w nich przewidzianym, jest
Prezydent Miasta Leszna. Do zadań organizatora należy między innymi: planowanie rozwoju
transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego i zarządzanie publicznym
transportem zbiorowym.
Wg stanu na dzień 31 października 2013 r., Miasto Leszno realizowało funkcje organizatora transportu publicznego na podstawie porozumień międzygminnych z trzema gminami
ościennymi: Lipno, Rydzyna i Święciechowa.
Zadania organizatorskie w imieniu Prezydenta Miasta Leszna pełni Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna.
Do zadań organizatora transportu miejskiego należy:


badanie rynku usług komunikacji miejskiej;



programowanie rozwoju komunikacji miejskiej;



opracowywanie rozkładów jazdy;



emisja i sprzedaż biletów na zasadzie wyłączności;



kontrola biletów;



promocja sprzedaży usług komunikacji miejskiej;



badanie efektywności ekonomicznej poszczególnych linii komunikacyjnych;



przygotowywanie założeń i projektów taryfowych;



określanie niezbędnego poziomu dotacji do usług komunikacji miejskiej;



zawieranie umów z przewoźnikami na świadczenie usług przewozowych;



realizacje płatności za świadczone usługi przewozowe;



kontrola realizacji umów pod względem ilościowym i jakościowym;



przygotowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
(w tym tzw. informacji przystankowej);



ustawianie, konserwowanie i utrzymywanie w czystości wiat przystankowych;



oddziaływanie na politykę reprodukcji taboru komunikacji miejskiej.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna nie jest

wyspecjalizowanym organizatorem usług przewozowych – przy mocno ograniczonych zasobach kadrowych do zadań tego wydziału należy nadzór nad podległym Referatem Ochrony
Środowiska i Rolnictwa oraz zapewnienie prawidłowości realizacji zadań miasta, dotyczących
świadczenia usług komunalnych w bardzo szerokim zakresie, a mianowicie:


komunikacji miejskiej;



utrzymania czystości miasta;



ciepłownictwa, wodociągów i kanalizacji;
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utrzymania i konserwacji terenów zielonych;



funkcjonowania ZOO;



gromadzenia, wywożenia i waloryzacji odpadów oraz nieczystości stałych i płynnych;



utrzymania poprawnego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych
i użytkowych;



realizacji zadań z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;



funkcjonowania i rozwoju miejskiej telewizji kablowej;



ochrony zabytków i opieki nad grobami wojskowymi i pomnikami;



prowadzenia kontroli działalności zakładów budżetowych w ramach nadzoru sprawowanego przez prezydenta;



organizowania i prowadzenia targowisk;



prowadzenia szaletów.
W innych miastach o podobnej do Leszna wielkości, w których zdecydowano się na in-

stytucjonalne, pełne oddzielnie działalności organizatorskiej od przewozowej, nawet przy
dość szerokim zakresie outsourcingu, działaniom wydziału urzędu miasta jako organizatora
transportu dedykuje się zazwyczaj około 6 etatów, czyli cały obecny stan kadrowy Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna.
W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym jako organizatora transportu zdefiniowano właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, zapewniającą
funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze, natomiast jako operatora publicznego transportu zbiorowego – samorządowy zakład budżetowy lub przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób,
który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie.
Zgodnie z zapisami tej ustawy, organizator powinien być instytucjonalnie oddzielony od operatora, a sposób jego działania powinna regulować umowa. Możliwe jest także wykonywanie
przewozów przez gminny (miejski) zakład budżetowy – jako zadanie własne gminy. W takim
przypadku nie jest potrzebna umowa regulująca funkcjonowania operatora, ponieważ jego
zobowiązanie do realizacji określonych działań wynika wprost ze statutu.
W imieniu Miasta Leszna (Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Leszna), część zadań organizatorskich realizuje Miejski Zakład Komunikacji
w Lesznie. Podmiot ten wykonuje również wszystkie zadania z zakresu realizacji przewozów
w miejskim, publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Leszna i gmin ościennych.
MZK w Lesznie pełni funkcję organizatora i wykonawcy przewozów na podstawie statutu, przyjętego Uchwałą nr 41/91 Zarządu Miasta Leszna z dnia 11 grudnia 1991 r.
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W przywołanym dokumencie określono przedmiot działalności zakładu, którym jest wykonywanie usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz jego zasięg
– zbiorowe przewozy pasażerskie na terenie miasta Leszna, a także poza jego granicami.
Zakładowi przyznano w statucie prawo decydowania o zakresie i kształcie podaży oferowanych usług przewozowych, pod nadzorem Miasta Leszna.
Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie, realizujący w imieniu gminy przewozy w komunikacji miejskiej, jest zakładem budżetowym gminy miejskiej, nieposiadającym osobowości
prawnej. Działalność finansowa MZK w Lesznie prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego, natomiast dotacja do działalności bieżącej zakładu nie może przekroczyć
50% jego kosztów bieżących (ograniczenie nie dotyczy kosztów inwestycyjnych). W warunkach relatywnie niskiego wskaźnika odpłatności usług (pokrycia kosztów przychodami
z biletów), już obecnie stanowi to duży problem.
W najbliższym czasie miasto Leszno musi podjąć decyzję odnośnie wyboru formy dalszego funkcjonowania własnego operatora – czy będzie to w dalszym ciągu zakład budżetowy, czy też spółka z o.o. Utworzenie spółki ze 100% udziałem kapitału własnego Miasta
Leszna oznaczałoby, że taka spółka byłaby podmiotem wewnętrznym, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007. Podział zadań pomiędzy nowoutworzoną spółką a miastem
Leszno, powinien nastąpić w drodze umowy organizatora z operatorem.
W tabeli 35 przedstawiono przyporządkowanie w Lesznie określonym podmiotom poszczególnych funkcji z zakresu organizowania miejskiego publicznego transportu zbiorowego,
wyszczególnionych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.
Tab. 35. Podmioty realizujące funkcje organizatorskie w transporcie publicznym
w Lesznie w 2013 r.
Funkcja organizatorska

Podmiot
realizujący funkcję

Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób
o ograniczonej zdolności ruchowej

MZK w Lesznie

Podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu
transportowego albo do aktualizacji tego planu

Urząd Miasta Leszna
i MZK w Lesznie
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Funkcja organizatorska

Podmiot
realizujący funkcję

Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie:
−

standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców

−

korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców

−

funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych

−

funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego

−

systemu informacji dla pasażera

MZK w Lesznie

Określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych
w przewozach o charakterze użyteczności publicznej

MZK w Lesznie

Ustalanie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników
z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo
zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości organizatora

Rada Miejska
Leszna

Określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Rada Miejska
Leszna

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Urząd Miasta Leszna

Zawieranie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Urząd Miasta Leszna

Ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie
z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50,
poz. 601, z późn. zm.), za usługę świadczoną przez operatorów w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Rada Miejska Leszna

Ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatorów w zakresie publicznego transportu zbiorowego

MZK w Lesznie

Wykonywanie zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1370/2007

Nie dotyczy

Źródło: Dane MZK w Lesznie.

Rozwiązanie, które przyjęto w Lesznie, zakłada pozostawienie przychodów ze sprzedaży usług po stronie operatora i rekompensatę w formie dopłaty w z góry ustalonej kwocie.
W tym modelu teoretycznie to operator ponosi więc całość ryzyka związanego z wahaniami
popytu, zależnymi od wielu czynników, w tym także od zachowania podmiotów konkurencyj92
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nych, obsługujących wspólnie z MZK w Lesznie określone trasy na obszarach podmiejskich.
W przypadku zakładu budżetowego, który nie posiada osobowości prawnej, ryzyko związane
z wahaniami popytu, ostatecznie i tak ponosi Miasto Leszno.
7.2. Integracja usług publicznego transportu zbiorowego
Zakres integracji transportu publicznego w Lesznie i gminach, z którymi Miasto Leszno
podpisało porozumienie dotyczące wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego,
zdeterminowany będzie postawą gmin graniczących z Lesznem w zakresie dofinansowywania
komunikacji publicznej. Integracja wewnętrzna miejskiego transportu publicznego będzie
dotyczyć:


bezwzględnego zapewnienia integracji taryfowej i biletowej w skali całej sieci komunikacyjnej;



pełnej koordynacji rozkładów jazdy autobusów;



integracji informacji o funkcjonowaniu komunikacji autobusowej, zwłaszcza w postaci
dynamicznej informacji o odjazdach pojazdów z przystanków węzłowych, z uwzględnieniem także informacji o odjazdach autobusów i pociągów regionalnych na przystankach
przesiadkowych (zlokalizowanych przy dworcu PKP) oraz internetowej wyszukiwarki połączeń, obejmującej usługi transportu miejskiego i regionalnego;



systemów inteligentnego sterowania ruchem drogowym, ułatwiających przesiadanie się
na przystankach węzłowych (przyjazne przesiadkom cykle sygnalizacji świetlnej).
Poprawę stopnia zintegrowania taryfowo-biletowego w skali całej sieci komunikacyjnej

leszczyńskiej komunikacji miejskiej zapewni dalsze uatrakcyjnianie cen sieciowych biletów
okresowych w stosunku do cen biletów jednorazowych oraz wprowadzenie możliwości przesiadania się w założonym czasie bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat – przy podróżach na podstawie biletów jednorazowych. Wprowadzenie tych udogodnień powinno być
powiązane z jednoczesną likwidacją biletów okresowych na jedną linię, jako dezintegrujących
taryfę i wpływających ujemnie na wielkość popytu w skali całej sieci komunikacyjnej.
Sytuacja, w której część z miejscowości ościennych, obsługiwanych przez MZK w Lesznie, posiada dużą liczbę połączeń komunikacji regionalnej, ma bardzo niekorzystny wpływ
na strukturę pasażerów na liniach komunikacji miejskiej. Konkurencja cenowa pomiędzy
obydwoma podsystemami transportu drogowego wpływa niekorzystnie na przychodowość
linii komunikacyjnych komunikacji miejskiej i regionalnej. Oferta przewozowa komunikacji
miejskiej i regionalnej musi uwzględniać także konkurencyjność czasową kolei na niektórych
odcinkach.

93

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Leszna

W ramach procesu ponownej optymalizacji oferty przewozowej (po uruchomieniu drugiej linii o charakterze podstawowym w obsłudze komunikacyjnej miasta) wyznaczony zostanie maksymalny zakres substytucyjności i pożądany zakres komplementarności usług transportu miejskiego i regionalnego oraz nastąpi integracja rozkładów jazdy na wspólnie obsługiwanych trasach i w węzłach przesiadkowych.
Docelowo, zrealizowana zostanie również integracja biletowa różnych rodzajów transportu pasażerskiego, której przejawem będzie wprowadzenie biletów zintegrowanych transportu miejskiego i regionalnego.
W okresie planowania, do 2020 r., nie przewiduje się integracji taryfowo-biletowej
transportu miejskiego i regionalnego. Zakłada się jednak kontynuację i rozszerzenie działań
zapewniających koordynację rozkładów jazdy transportu miejskiego i regionalnego na przystankach przesiadkowych, w szczególności w porach o mniejszym natężeniu funkcjonowania
transportu miejskiego. W szczególności dotyczy to powiązań transportu miejskiego z regionalnym transportem kolejowym. Do 2015 r. opracowana zostanie również analiza możliwości
i kosztów wprowadzenia oraz późniejszego funkcjonowania zintegrowanej taryfy. Podstawą
jej funkcjonowania będzie karta elektroniczna, której wprowadzenie w leszczyńskiej komunikacji miejskiej powinno uwzględniać możliwość rozszerzenia oferty biletowej o bilet zintegrowany, honorowany przez przewoźników regionalnych.
Miejski transport zbiorowy i regionalny kolejowy transport pasażerski muszą współpracować, gdyż podróże realizowane za pośrednictwem kolei, kontynuowane są z wykorzystaniem środków transportu miejskiego (mają charakter komplementarny). W rezultacie, uciążliwość przesiadki z pociągu do autobusu (i odwrotnie) oraz brak dogodnych połączeń publicznego transportu zbiorowego w sąsiedztwie dworca kolejowego, względnie brak pełnej
koordynacji rozkładów jazdy, odbiją się negatywnie na obydwu tych rodzajach transportu.
Współpraca w tym zakresie spowoduje natomiast korzystne efekty synergiczne.
Integracja transportu miejskiego i regionalnego wymaga podjęcia inwestycji infrastrukturalnych, tworzących warunki dla dogodnego przesiadania się pomiędzy transportem indywidualnym i zbiorowym.
Podstawowym zadaniem inwestycyjnym w obszarze integracji różnych środków transportu pasażerskiego będzie urządzenie intermodalnego zintegrowanego dworca autobusowego w pobliżu dworca kolejowego. Dworzec ten skupiał będzie wszystkich przewoźników regionalnych i międzyregionalnych, będzie też istotnym punktem startowym dla komunikacji
lokalnej oraz miejscem dogodnych przesiadek dla pasażerów do i z komunikacji miejskiej.
Lokalizacja dworca autobusowego i jego skomunikowanie z komunikacją miejską będzie zapewniać przesiadkę w możliwie najkrótszym czasie oraz szybkie i bezkolizyjne przemieszcza94
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nie się pasażerów do i z dworca kolejowego. Dworzec intermodalny, wyposażony w pełną
informację pasażerską, dotyczącą wszystkich rodzajów transportu publicznego, stanowił będzie znaczne ułatwienie w podróżach do i z Leszna. Optymalną lokalizację takiego dworca
stanowi miejsce obecnego dworca PKS, poszerzonego o przystanki przy ul. Tama Kolejowa,
wykorzystywane do marca 2013 r. przez autobusy linii 2, 3 i 7 leszczyńskiej komunikacji
miejskiej.
Uzupełnieniem działań inwestycyjnych, prowadzących do integracji podsystemów
transportowych, powinna być budowa parkingów w systemie Park&Ride, Bike&Ride oraz Kiss&Ride, przyległych do przystanków końcowych linii autobusowych I kategorii, zlokalizowanych poza śródmieściem. Aktualnie największym problemem w tym zakresie jest jednak
funkcjonowanie tylko jednej linii o charakterze podstawowym w obsłudze komunikacyjnej
pod względem częstotliwości kursów, tj. linii 6. Zasadnym byłoby więc uruchomienie przynajmniej jednego nowego takiego połączenia.
Dla uzyskania pozytywnego efektu integracji różnych rodzajów transportu: kolejowego,
miejskiego i autobusowego komercyjnego lokalnego, regionalnego i dalekobieżnego, niezbędne jest wspólne dążenie do osiągnięcia przez wszystkich uczestników efektu synergii –
z korzyścią dla pasażerów.
Proponowane w Lesznie rozwiązania są zgodne z zasadami kształtowania polityki zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Zestawienie działań integracyjnych, których
realizacja jest proponowana do 2020 r. przedstawiono w tabeli 36.
Tab. 36. Działania mające na celu integrację transportu zbiorowego
Zakres integracji

Integracja biletowa

Sposób realizacji

Termin

 uatrakcyjnianie cen sieciowych biletów okresowych w stosunku do cen biletów jednorazowych oraz wprowadzenie
możliwości przesiadania się w założonym czasie bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat – przy podróżach na podstawie biletów jednorazowych oraz likwidacja
biletów okresowych na jedną linię

20142015

 analiza możliwości i kosztów wprowadzenia oraz późniejszego funkcjonowania zintegrowanego biletu okresowego
transportu miejskiego i regionalnego w oparciu o kartę
elektroniczną

2015

 wprowadzenie zintegrowanego biletu okresowego transportu miejskiego i regionalnego

po
2020
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Zakres integracji

Węzły i przystanki
przesiadkowe

Integracja informacji
o usługach

Sposób realizacji

Termin

 wprowadzenie dynamicznej informacji na przystankach
węzłowych o rzeczywistych odjazdach pojazdów

20142020

 doprowadzenie do integracji rozkładów jazdy na ciągach
obsługiwanych wspólnie przez kilka linii oraz w węzłach
przesiadkowych w ramach komunikacji miejskiej (wewnętrznie)

20142015

 doprowadzenie do integracji rozkładów jazdy w węzłach
przesiadkowych komunikacji miejskiej i regionalnej

20142020

 budowa parkingów integrujących transport zbiorowy
i indywidualny w rejonie wybranych przystanków

20142020

 uruchomienie informacji internetowej o usługach transportu miejskiego i regionalnego wraz z profesjonalną wyszukiwarką połączeń obejmującą obydwa rodzaje transportu
 utworzenie mapy wszystkich przystanków transportu miejskiego i regionalnego na obszarze gmin objętych leszczyńską komunikacją miejską

20142015

Źródło: Opracowanie własne.

96

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Leszna

8. Pożądany standard usług przewozowych w przewozach
o charakterze użyteczności publicznej
Docelowy pożądany poziom usług w przekroju poszczególnych postulatów przewozowych w 2020 r. przedstawiono w tab. 37.
Tab. 37. Pożądany docelowy poziom realizacji usług w 2020 r. – w przekroju poszczególnych postulatów przewozowych
Postulat
przewozowy

Bezpośredniość

Docelowy pożądany poziom realizacji w 2020 r.
 zapewnienie wszystkich statystycznie istotnych i oczekiwanych przez pasażerów połączeń bezpośrednich, zgłaszanych w badaniach preferencji komunikacyjnych mieszkańców miasta lub pasażerów komunikacji miejskiej
 objęcie komunikacją miejską wszystkich przyległych miejscowości i wybranych innych miejscowości w gminach ościennych

Częstotliwość

 poprawa częstotliwości kursowania autobusów – poprzez uruchomienie
przynajmniej jednej nowej linii o wysokiej, rytmicznej częstotliwości kursów
(I kategorii) – podstawowej w obsłudze komunikacyjnej miasta
 przyjęcie standardu częstotliwości 60-minutowej jako najniższej dopuszczalnej dla linii uzupełniających (II kategorii)
 utrzymanie obecnego wskaźnika gęstości przystanków/km2

Dostępność

 systematyczne zwiększanie udziału przystanków wyposażonych w wiaty
przystankowe
 wyłącznie niska podłoga w taborze autobusowym
 bilet elektroniczny i możliwość zakupu biletu przez Internet oraz telefon
komórkowy
 uruchomienie Biura Obsługi Klienta
 dynamiczna informacja przystankowa o rzeczywistych odjazdach pojazdów
na dworcu kolejowym i na przystankach węzłowych

Informacja

 zintegrowana informacja o usługach transportu miejskiego i regionalnego
w Internecie (z uwzględnieniem telefonów komórkowych) oraz na przystankach węzłowych, w tym w rejonie dworca kolejowego i autobusowego
 zwiększenie zakresu informacji eksponowanych w pojazdach – wyposażenie
lub doposażenie pojazdów w pełen system dynamicznej informacji pasażerskiej – tablice elektroniczne: boczna, wewnętrzna z przebiegiem trasy
(tzw. koraliki) i wewnętrzna podsufitowa
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Postulat
przewozowy

Docelowy pożądany poziom realizacji w 2020 r.
 kompletna informacja o przesiadkach na środki transportu regionalnego
w węzłach przesiadkowych

Informacja

 zintegrowana informacja o usługach transportu miejskiego i regionalnego
w Internecie
 planer podróży (wyszukiwarka połączeń) oraz ciągła modyfikacja serwisu
internetowego
 atrakcyjne cenowo sieciowe bilety okresowe (w cenach nieprzekraczających
30-krotności cen biletów jednoprzejazdowych)
 możliwość przesiadania się bez ponoszenia dodatkowej opłaty (korespondencyjność taryfy) w segmencie biletów jednorazowych

Koszt

Niezawodność



możliwość zakupu okresowego biletu elektronicznego, w tym przez Internet



portmonetka elektroniczna



nowe zasady rozliczeń finansowych miasta Leszna z gminami ościennymi –
oparte o zasadę dopłaty zapewniającej pokrycie kosztów realizacji nierentownych kursów



wskaźnik realizacji rozkładu jazdy, mierzony liczbą wykonanych kursów,
na poziomie co najmniej 99,9%



co najmniej obecny poziom prędkości komunikacyjnej



zapewnianie szybkich połączeń bezpośrednich najistotniejszych źródeł
i celów ruchu, zlokalizowanych w przeciwległych rejonach miasta (linie o niskim wskaźniku wydłużenia trasy, w relacjach północ – południe i wschód –
zachód)



preferencje dla transportu publicznego w wybranych węzłach i na wybranych odcinkach, zapewniane przez systemy ITS



udział odjazdów opóźnionych (na przystankach pośrednich) powyżej 3 min
– nie więcej niż 5% oraz brak opóźnień w odjazdach z przystanków początkowych



brak przyspieszeń w stosunku do rozkładu jazdy



wykorzystywanie systemów GPS/ITS do kontroli punktualności oraz do
dostosowania rozkładowych czasów przejazdu do realiów ruchu (wydłużanie lub skracanie czasów przejazdów na odcinkach sieci ulicznej o zmiennych warunkach ruchowych, z uwzględnieniem zmienności czasu przejazdu
w różnych porach doby)



utrzymanie zasady rytmicznej obsługi głównych ciągów komunikacyjnych,
realizowanej wspólnie przez kilka linii – jako nadrzędnej wytycznej do konstrukcji rozkładów jazdy



poprawa rytmiczności – poprzez wprowadzenie pełnej koordynacji rozkładów jazdy w skali całej sieci komunikacyjnej – po uruchomieniu nowej (lub
nowych) linii podstawowych (I kategorii) w obsłudze komunikacyjnej miasta

Prędkość

Punktualność

Rytmiczność
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Postulat
przewozowy

Docelowy pożądany poziom realizacji w 2020 r.


systematyczna modernizacja i wymiana najstarszego taboru



utrzymanie w całym okresie planowania wskaźnika przeciętnego wieku
taboru autobusowego do 8 lat



dodatkowe wyposażenie pojazdów zapewniające wygodę i bezpieczeństwo
podróżowania: klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, monitoring przestrzeni
pasażerskiej z rejestracją obrazu



uzyskanie 100% udziału pojazdów niskopodłogowych



dążenie do ograniczenia poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy komunikacji miejskiej (napęd inny niż spalinowy)



dostosowanie przystanków do potrzeb komunikacji miejskiej (perony, wiaty,
zatoki)

Wygoda

Źródło: Opracowanie własne.

Do 2020 r. pojazdy realizujące usługi publicznego transportu zbiorowego, spełniać będą następujące wymogi jakościowe (część z tych wymogów jest już obecnie spełniana – należy je utrzymać):


jednolite barwy miejskie;



niska podłoga (bez progów poprzecznych wewnątrz – nie dotyczy midibusów);



platforma ułatwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich;



system przyklęku prawej strony pojazdu podczas otwarcia drzwi na przystanku;



klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej;



kasowniki wielofunkcyjne (dostosowane do biletów elektronicznych);



system elektronicznej informacji pasażerskiej, lokalizujący także pojazd na tablicach przystankowej informacji dynamicznej;



monitoring przestrzeni pasażerskiej z rejestracją obrazu.
Zapewnienie rzeczywistej rytmiczności funkcjonowania transportu miejskiego w Lesznie

wymaga powiązania sfery zarządzania ruchem ulicznym z realizacją rozkładów jazdy przez
autobusy. Poza priorytetem przyznawanym na trasie przejazdu co do zasady wszystkim pojazdom miejskiego transportu zbiorowego przez systemy ITS, pojazdy opóźnione powinny
uzyskiwać większy priorytet w przejeździe przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną niż pojazdy punktualne. Analogicznie, sygnalizacja świetlna może opóźniać przejazd pojazdom
przyspieszonym w stosunku do rozkładu jazdy.
Pełną funkcjonalność autobusu niskopodłogowego determinuje odpowiednie ukształtowanie przystanków. Szczególnie ważne jest zapewnianie możliwości zatrzymywania się
autobusów bezpośrednio przy krawężniku, które można uzyskać instalując w obrębie przy99

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Leszna

stanków krawężniki prowadzące o zaokrąglonym profilu, w kontrolowany sposób kierujące
autobusy niskopodłogowe na krawędź zatrzymania. Krawężniki dokładnie pozycjonujące autobusy zwiększają również ochronę opon i zapobiegają uszkodzeniom karoserii – dopasowana do przekroju opon powierzchnia najazdu tworzy prowadnicę z efektem samosterowania.
Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług przewozowych
zostaną one poddane cyklicznemu audytowi, realizowanemu przez podmioty niezależne
od organizatora i operatora. Organizatorowi przewozów zapewniona zostanie możliwość egzaminowania kontrolerów biletów – i w uzasadnionych przypadkach kierowców operatora –
w zakresie znajomości taryfy i zasad obsługi pasażerów. Egzaminy te będą poprzedzone
szkoleniami kierowców w objętym nimi zakresie, ze szczególnym naciskiem na zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych i obsługę pasażerów niepełnosprawnych.
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9. Organizacja systemu informacji dla pasażerów
W związku z wejściem w życie postanowień Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy,
od dnia 1 marca 2013 r. gminy zobowiązane są do realizacji określonych funkcji z zakresu
systemu informacji o transporcie publicznym dla pasażerów. Zobowiązanie to dotyczy
wszystkich drogowych przewozów osób realizowanych na obszarach gmin, a nie tylko przewozów organizowanych przez nie we własnym zakresie.
Informacja pasażerska w publicznym transporcie zbiorowym odgrywa bardzo ważną rolę. Powinna być kompleksowa i wielofunkcyjna oraz bazować na najnowszych rozwiązaniach
technologicznych, a także marketingowych. Jej zadaniem jest pomoc pasażerom w uzyskiwaniu informacji we wszystkich miejscach (węzły przesiadkowe, dworce, przystanki, pojazdy,
mieszkania, miejsca pracy, nauki i odpoczynku), w których mogą tych informacji potrzebować. Tradycyjne sposoby organizowania systemu informacji są zastępowane lub uzupełniane
przez rozwiązania wygodniejsze, skuteczniejsze, a przede wszystkim mające większy zasięg
oddziaływania – wykorzystujące nowe technologie informatyczne i nośniki elektroniczne,
dzięki czemu informacja w postaci obrazu i dźwięku dociera do pasażera w wielu miejscach,
również tych oddalonych od sieci komunikacyjnej.
Podstawowym nośnikiem informacji o ofercie przewozowej są obecnie nie tylko rozkłady jazdy rozmieszczane na przystankach i dworcach, ale także informacja w pojazdach,
a zwłaszcza wszędzie dostępna informacja internetowa (w tym dla urządzeń mobilnych).
Informacja ta powinna być czytelna i łatwa w obsłudze także dla osób mających na co dzień
mniejszy kontakt z tą formą komunikacji międzyludzkiej.
Rolą organizatora publicznego transportu zbiorowego jest m.in. podanie do publicznej
wiadomości informacji niezbędnych do administrowania systemem informacji dla pasażera
oraz zamieszczenie informacji dotyczącej rozkładu jazdy na przystanku lub dworcu, którego
gmina jest właścicielem lub zarządzającym. W zamian za udostępnianie informacji o ofercie
przewoźników gmina ma prawo pobierać opłaty.
W Lesznie problemem do rozwiązania, jest określenie podmiotu, który w imieniu miasta
realizować ma efektywnie wszystkie określone przepisami funkcje z zakresu systemu informacji o transporcie publicznym dla pasażerów – w szczególności dotyczy to przewozów organizowanych we własnym zakresie przez przewoźników.
Zakres informacji prezentowanych w docelowym systemie informacji dla pasażerów
transportu publicznego w 2020 r. przedstawiono w tabeli 38.
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Tab. 38. Docelowy system informacji dla pasażerów publicznego transportu zbiorowego w Lesznie i gminach ościennych – 2020 r.
Część składowa systemu

Elementy wyposażenia systemu i jego funkcjonalności
−
−

Kompleksowa,
zintegrowana
informacja
na przystankach

−

−

−

−
Informacja
w pojazdach

Zintegrowana
informacja
w Internecie
i w telefonach
komórkowych

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

rozkłady jazdy w formie wydruków – z informacją o przebiegu
trasy i kolejnymi godzinami odjazdu
rozkłady jazdy przygotowane wg jednolitego, czytelnego wzoru
graficznego – zarówno dla przewozów organizowanych przez
gminę, jak i we własnym zakresie przez przewoźników
wyposażenie każdego przystanku w tablicę z jego nazwą o wielkości umożliwiającej odczytanie nazwy z wnętrza nadjeżdżającego pojazdu
na przystankach węzłowych informacja rozbudowana o mapy
lub schematy sieci komunikacyjnej – z lokalizacją przystanków
i innych dogodnych miejsc do przesiadania się
dynamiczna informacja pasażerska na najważniejszych przystankach lub na przystankach węzłowych, obejmująca wyświetlacze z rzeczywistym czasem do odjazdu najbliższych pojazdów
wyświetlacze lub monitory wewnętrzne, prezentujące całą trasę
przejazdu na danej linii (ze wszystkimi przystankami)
informacja o odstępstwach, zmianach trasy i miejscach dogodnych przesiadek
informacja o opłatach i ulgach
regulamin przewozu
zapowiedzi głosowe przystanków
wyszukiwarka połączeń
godziny odjazdów i przyjazdów
czasy przejazdu
schematy lub mapy sieci komunikacyjnej
wyprzedzająca informacja o planowanych zmianach w ofercie
przewozowej
prosta w obsłudze wyszukiwarka rozkładów dla linii i przystanku
możliwość wydruku tabelarycznego rozkładu jazdy i tabliczki
przystankowej
portal pasażera na stronach internetowych wszystkich gmin –
przekierowanie do zintegrowanego serwisu internetowego leszczyńskiej komunikacji miejskiej

Źródło: Opracowanie własne.

W celu zapewnienia zintegrowanej informacji o publicznym transporcie zbiorowym
i powiązanym z nim pozostałym pasażerskim transporcie zbiorowym, organizatorzy publicznego transportu zbiorowego (miejskiego i regionalnego) będą gromadzili wszystkie informacje o ofercie przewozowej w formie baz danych i udostępniali je w węzłach przesiadkowych.
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10. Kierunki rozwoju transportu publicznego
Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój miast,
a ze względu na jego negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, stanowi znaczącą
uciążliwość życia dla mieszkańców. Utrzymanie wysokiego udziału transportu zbiorowego
w liczbie podróży zmotoryzowanych w mieście wpływa w największym stopniu na ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do środowiska przez ruch pojazdów.
Zakładając, że w mieście wielkości Leszna, w godzinach szczytu napełnienie w autobusie wynosi 40 osób oraz że w jednym samochodzie osobowym podróżuje średnio 1,2 osoby,
można założyć, że na jeden autobus przypadają aż 33 samochody osobowe. Komunikacja
miejska istotnie zmniejsza ruch drogowy do miejsc pracy, czy też do centrum miasta,
co wprost przekłada się na obniżenie emisji spalin i jest najbardziej efektywnym działaniem
ochrony środowiska w mieście.
Najważniejszym działaniem władz samorządowych będzie wprowadzanie różnego rodzaju zachęt i priorytetów dla transportu publicznego oraz przemyślanych ograniczeń dla
transportu indywidualnego, aby jak największa liczba podróżnych decydowała się na korzystanie z komunikacji miejskiej. Zrównoważony rozwój – to kształtowanie transportu miejskiego w sposób minimalizujący jego negatywny wpływ na środowisko i mieszkańców. Skuteczne
wdrażanie zrównoważonego rozwoju polega na wspieraniu działań ograniczających zapotrzebowanie na transport – poprzez odpowiednią politykę przestrzenną, rozwój nowych technologii oraz promowanie publicznego transportu zbiorowego.
Kierunki rozwoju transportu publicznego w Lesznie i gminach ościennych, podporządkowane są strategii zrównoważonego rozwoju, uznanej za zasadę kształtowania polityki komunikacyjnej.
Determinantami określającymi kierunki rozwoju transportu publicznego w Lesznie
i w gminach ościennych, są:


prognozy popytu tego transportu, uwzględniające uwarunkowania demograficzne, społeczne i gospodarcze, źródła ruchu, ochronę środowiska, dostęp do infrastruktury
(p. 2.3.-2.9. planu transportowego);



uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne, scharakteryzowane w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gmin przywołane w p. 2.3. planu
transportowego;



przewidywane kierunki zmian i rozwoju w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta
i gmin, zwłaszcza opisane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
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założenia rozwoju systemu komunikacyjnego, przedstawione w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w innych dokumentach strategicznych;



uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska naturalnego (p. 2.7. planu transportowego);



zasady dostępu do infrastruktury komunikacyjnej (p 2.8. planu transportowego).
Zalecane minimum, wynikające z polityki zrównoważonego rozwoju, to podjęcie działań

promujących utrzymanie obecnego poziomu i rozwój transportu zbiorowego.
Determinantami o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym planowania transportu
zbiorowego w Lesznie i gminach ościennych, są:


niewielki prognozowany spadek liczby mieszkańców Leszna – z 64 772 osób w 2012 r.
do 64 559 w 2025 r., tj. tylko o 0,3%;



niekorzystne zmiany w strukturze mieszkańców – zmniejszenie udziału osób w wieku
produkcyjnym i przedprodukcyjnym i jednoczesny wzrost udziału mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym;



wzrost liczby mieszkańców gmin ościennych (migracje) i planowany rozwój na ich obszarze mieszkalnictwa, w tym w wybranych obszarach – wielorodzinnego;



bardzo wysoki udział osób podróżujących na podstawie przejazdów ulgowych i bezpłatnych (70%);



relatywnie niski poziom oferty przewozowej, mierzony liczbą wozokilometrów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców i liczbą pojazdów komunikacji miejskiej w ruchu w przeliczeniu na liczbę mieszkańców;



konkurencyjna oferta przewoźników kolejowych i regionalnych przewoźników autobusowych – na obsługiwanym leszczyńską komunikacją miejską obszarze podmiejskim.
Kierunki rozwoju transportu publicznego w Lesznie i gminach ościennych, zgodne są

z uregulowaniami zawartymi w dokumentach unijnych, w tym w szczególności w Zielonej
Księdze Transportu Miejskiego pt. „W kierunku nowej kultury mobilności w mieście”, krajowych dokumentach strategicznych, tj. w Strategii Rozwoju Kraju 2020 i w Polityce Transportowej Państwa na lata 2006-2025 i Krajowej Polityce Miejskiej.
Zgodnie z Zieloną Księgą Transportu Miejskiego pt. „W kierunku nowej kultury mobilności w mieście” z 2007 r.30, w miastach podejmowane będą działania w kierunku:
 doprowadzenia do płynnego ruchu;
 zmniejszenia emisji spalin, hałasu i modernizacji ekologicznych form transportu;
30

Tekst dokumentu Zielona Księga COM(2007)551. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście .

„Transport Miejski i Regionalny” 2007, nr 11, s. 19-32.
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 wykorzystywania inteligentnych rozwiązań w transporcie miejskim (system GALILEO, systemy pobierania opłat, systemy zarządzania ruchem pojazdów);
 zwiększenia dostępności – poprzez zintegrowanie transportu (podsystemu miejskiego
transportu zbiorowego oraz odpowiednio zlokalizowanych parkingów P&R);
 zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego transportu miejskiego (pojazdów i infrastruktury oraz upowszechniania urządzeń do wykrywania wykroczeń drogowych w miastach).
Realizując zalecenia Strategii Rozwoju Kraju 202031, podejmować się będzie działania
na rzecz udrożnienia obszarów miejskich, w szczególności poprzez wyeliminowanie niedogodności transportu publicznego, takich jak: brak dogodnych przesiadek, słabe skoordynowanie różnych środków transportu zbiorowego i przepełnienie.
Cel ten osiągany będzie poprzez:
 pełną integrację systemów taryfowych w ramach sieci komunikacyjnej;
 zapewnienie odpowiedniej częstotliwości kursowania i zdolności przewozowej transportu
zbiorowego, dopasowanej do popytu;
 wdrożenie zaawansowanych systemów zarządzania i sterowania ruchem w miastach, przy
jednoczesnym wykorzystaniu najprostszych i najtańszych rozwiązań, typu: regulacja świateł drogowych, zakaz parkowania na jezdni w centrum miasta i tworzenie miejsc parkingowych przed punktami usługowymi;
 wykorzystywanie pojazdów w jak największym stopniu przyjaznych środowisku naturalnemu, opartych o niskoemisyjne, alternatywne technologie zasilania;
 zorganizowanie sprawnego i zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców przemieszczania
osób i towarów wewnątrz miasta oraz ułatwienie dostępu do i z obszarów podmiejskich.
Wypełniając założenia Polityki Transportowej Państwa na lata 2006-2025, zmierzać się
będzie do poprawy jakości systemu transportowego i jego rozbudowy, zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju, poprzez:
 wprowadzenie obowiązku formułowania polityk transportowych (jako uchwał);
 wprowadzenie obowiązku analiz ruchowych i parkingowych dla planów zagospodarowania
przestrzennego;
 promowanie rozwiązań z zakresu integracji przestrzennej i funkcjonalnej podsystemów
transportowych (np. P&R), wspólnych rozkładów jazdy, jednolitych systemów taryfowych,
biletu ważnego na wszystkie środki transportu u wszystkich przewoźników w skali regionów;
31

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo. Załącznik do Uchwały nr 157, Rady Ministrów z 25 września 2012 r. w sprawie Strategii Rozwoju
Kraju 2020, MP nr 109, poz. 882.
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 promowanie i wspomaganie w dużych miastach roli transportu szynowego;
 uruchamianie mechanizmów konkurencji;
 promowanie działań technicznych, organizacyjnych i prewencyjnych na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 promowanie roweru jako ekologicznego środka transportu;
 promowanie rozwiązań zmniejszających uciążliwość ruchu ciężarowego;
 dostosowywanie systemów transportowych miast do potrzeb niepełnosprawnych użytkowników;
 promowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych;
 tworzenie warunków prawnych do wprowadzania opłat za wjazd do wybranych obszarów
miasta lub za korzystanie z wybranych elementów infrastruktury;
 tworzenie i upowszechnianie standardów technicznych i promowanie dobrych rozwiązań
technicznych;
 promowanie zarządzania mobilnością, w tym skłaniania do rezygnacji z niekoniecznych
podróży samochodowych i wykonywania ich „przyjaznymi” środowisku środkami podróżowania lub odbywania podróży poza godzinami szczytów przewozowych;
 promowanie „kultury mobilności”.
Zgodnie z Krajową Polityką Miejską, dążyć się będzie do wzmocnienia zdolności Leszna
i powiązanego z nią obszaru zurbanizowanego, do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy życia mieszkańców. W ramach tego celu realizowane będą
działania związane z adaptacją i tworzeniem efektywnej struktury przestrzennej miasta, dostosowanej do potrzeb jej użytkowników, za pomocą:
 integracji systemów transportowych;
 węzłów przesiadkowych;
 integracji biletowej;
 systemów informacji pasażerskiej;
 taboru;
 systemów ITS;
 polityki parkingowej;
 dróg rowerowych.
Z zapisów przywołanych dokumentów strategicznych wynika, że przy podejmowanych
inwestycjach taborowych należy uwzględnić możliwość zakupu pojazdów o niższym poziomie
emisji dla miasta niż spalinowe, tj. autobusów z napędem elektrycznym lub hybrydowym.
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11. Zasady planowania oferty przewozowej
publicznego transportu zbiorowego
Nadrzędną zasadą racjonalnego planowania transportu zbiorowego jest dostosowanie
podaży usług przewozowych do popytu. Jednak z uwagi na zależność popytu od oferowanej
podaży usług, występuje sprzężenie zwrotne tych dwóch czynników. W okresach spadków
liczby pasażerów należy przyjąć pewne minimalne gwarantowane standardy obsługi komunikacyjnej miasta, aby nie doprowadzić do degradacji systemu transportu zbiorowego w wyniku jego zbyt niskiej atrakcyjności, a przez to – do kongestii układu drogowego miasta wskutek niekontrolowanego wzrostu komunikacji indywidualnej – samochodów osobowych. Dostępność transportu indywidualnego jest powszechna i uzależniona jedynie od dostępności
miejsc parkingowych w pobliżu źródeł i celów podróży. Znaczne zmniejszanie poziomu usług
przewozowych w transporcie publicznym poza okresami szczytów przewozów prowadzi zwykle do znacznego wzrostu kosztów jednostkowych (kosztów wozokilometra).
W kwietniu 2013 r., w oparciu o analizę wyników badań marketingowych, wprowadzony został nowy układ tras linii i rozkładów jazdy dla całej sieci komunikacyjnej leszczyńskiej
komunikacji miejskiej. Zlikwidowano najsłabiej wykorzystane linie a trasy pozostałych uporządkowano, poprawiając ich przebieg względem najważniejszych celów i źródeł ruchu
w mieście. Jednocześnie rytmizacji poddane zostały rozkłady jazdy – sieć linii skategoryzowano, wprowadzając trzy kategorie linii, o odmiennych standardach częstotliwości kursów:


linię podstawową w obsłudze komunikacyjnej miasta (linię 6) – o szczytowej częstotliwości co 20 min;



linie uzupełniające (1, 3, 4, 11 i 12) – o szczytowych częstotliwościach co 30/60 min;



linie marginalne (2 i nowa linia sezonowa 5) – z kursami rzadziej niż co 60 min, dopasowanymi do indywidualnych potrzeb.
Jedną z przesłanek zmian w rozkładach jazdy i trasach linii, wprowadzonych w kwietniu

2013 r., była także konieczność uzyskania określonych oszczędności w wydatkach budżetowych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, poprzez zmniejszenie wielkości podaży oferowanych usług. Działanie takie znajdowało uzasadnienie w trendzie spadku popytu na usługi leszczyńskiej komunikacji miejskiej w minionych latach.
Po wdrożeniu zmian z kwietnia 2013 r., ofertę przewozową leszczyńskiej komunikacji
miejskiej uznaje się za względnie ustabilizowaną.
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W okresie planowania (do 2020 r.) przyjmuje się następujące zasady kształtowania
oferty publicznego transportu zbiorowego:
1. Główną determinantą zmian w planowanym układzie komunikacyjnym będzie uruchomienie przynajmniej jednej nowej linii autobusowej, o podstawowym znaczeniu w obsłudze
komunikacyjnej miasta.
2. Przesłanką zmian w kształcie sieci komunikacyjnej mogą być także decyzje władz gmin
ościennych odnośnie rozszerzenia zakresu przestrzennego funkcjonowania leszczyńskiej
komunikacji miejskiej o kolejne miejscowości.
3. Podstawowym zadaniem w zakresie integracji będzie pełna koordynacja rozkładów jazdy
w skali całej sieci komunikacyjnej.
4. Drugim ważnym zadaniem w zakresie integracji będzie koordynacja rozkładów jazdy różnych rodzajów komunikacji publicznej, a docelowo także przewoźników komercyjnych,
świadczących usługi na obszarze objętym planem transportowym.
5. Polityka taryfowa realizowana przez organizatora komunikacji miejskiej zakłada w okresie
planowania utrzymanie odpłatności na poziomie 35-40%, ze zwiększeniem preferencji dla
pasażerów stale korzystających z komunikacji miejskiej – nabywających bilety okresowe.
6. Zasadą funkcjonowania komunikacji zbiorowej będzie postępująca integracja taryfowobiletowa, obejmująca coraz szerszą gamę przewoźników działających w obszarze miasta
Leszna i okolicznych gmin.
7. W celu stałej optymalizacji oferty przewozowej oraz prawidłowym ustaleniem linii w poszczególnych kategoriach, w 2014 r. przeprowadzone zostaną kolejne kompleksowe badania wielkości popytu na usługi przewozowe leszczyńskiej komunikacji miejskiej, z określeniem przychodowości kursów podmiejskich i szczegółową więźbą połączeń. W późniejszym okresie kompleksowe badania wielkości popytu prowadzone będą co 2-4 lata. Badania wielkości popytu planuje się prowadzić w przekrojowych okresach, tj. w miesiącach: marzec – kwiecień lub październik – listopad. Nie rzadziej, niż co 6 lat prowadzone
będą badania popytu w okresie wakacji. Na potrzeby badań marketingowych możliwe
jest wykorzystywanie zapisów z kamer monitoringu wewnątrzpojazdowego, zainstalowanego w wybranych (docelowo we wszystkich) pojazdach.
8. Rytmicznie prowadzone będą badania marketingowe:


struktury popytu z przychodowością na liniach podmiejskich, umożliwiającą obliczenie
rentowności kursów wykonywanych poza granice miasta – systematycznie w miarę
potrzeb, nie rzadziej niż co 4 lata;



preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców – co 5-10 lat.
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Badania struktury popytu na liniach podmiejskich planuje się prowadzić w przekrojowych
okresach, tj. w miesiącach: marzec – kwiecień lub październik – listopad.
9. Rozkłady jazdy, w tym ustalanie przebiegu tras, częstotliwości kursowania i alokacji pojazdów w zależności od ich pojemności pasażerskiej, będą konstruowane w dostosowaniu
do wyników badań potrzeb przewozowych, popytu, preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców oraz badań rentowności poszczególnych linii komunikacyjnych. Ewentualna przebudowa układu tras linii, prowadząca do zwiększenia liczby podróży z przesiadkami, podporządkowana zostanie zasadzie niepogarszania oceny jakości świadczonych usług.
10. Realizowane inwestycje taborowe i infrastrukturalne będą uwzględniać potrzeby osób
niepełnosprawnych oraz będą zmniejszać negatywne oddziaływanie transportu publicznego na środowisko. Preferowane będą zakupy taboru spełniającego najwyższe normy
czystości spalin, hybrydowego lub elektrycznego.
Planowanie oferty przewozowej w zakresie rozkładów jazdy zostanie podporządkowane
zasadzie kategoryzacji poszczególnych linii względem częstotliwości modułowej, obowiązującej w określonych porach doby (i rodzajach dni tygodnia). Utrzymane zostaną dotychczasowe trzy kategorie linii, ale ze skorygowanymi wartościami obowiązującej częstotliwości:


linie podstawowe (I kategorii) – funkcjonujące z częstotliwością równą częstotliwości
modułowej – tj. aktualnie co 20 min w szczytowym okresie podaży dnia powszedniego,
wyznaczonym na godziny 6.45–16.15;



linie uzupełniające (II kategorii) – funkcjonujące z częstotliwością dwu- lub trzykrotnie
niższą od częstotliwości modułowej, wyznaczoną na 40 lub 60 minut;



linie indywidualne (III kategorii) – funkcjonujące w pewnym sensie autonomicznie,
ze zindywidualizowanymi częstotliwościami, w zależności od specyfiki popytu na ich
usługi.
Przedstawione wartości częstotliwości modułowych wynikają z analiz wyników badań

wielkości popytu, przeprowadzonych w leszczyńskiej komunikacji miejskiej w 2012 r.
Po uruchomieniu nowej linii podstawowej (lub nowych linii podstawowych) może zostać
skorygowany obecny układ tras linii komunikacji miejskiej i ewentualnie ustalone mogą zostać nowe wartości częstotliwości modułowej, obowiązujące w poszczególnych porach doby
w określonych rodzajach dni tygodnia, uwzględniające wyniki kolejnych badań wielkości popytu.
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12. Planowana oferta przewozowa publicznego
transportu zbiorowego
Kierunki rozwoju transportu publicznego w Lesznie i gminach, w których Miasto Leszno
realizować będzie funkcję jego organizatora, wskazują, że w okresie planowania (do 2020 r.)
sieć tego transportu nie będzie musiała ulec radykalnej modyfikacji. Ewentualna reorganizacja tras linii autobusowych wynikać będzie z sygnałów z rynku oraz uruchomienia kolejnej
linii o podstawowym znaczeniu w obsłudze komunikacyjnej miasta.
Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu pasażerów, podczas tworzenia nowych rozkładów jazdy, liczba kursów w poszczególnych relacjach zostanie wyznaczona w taki sposób,
aby w żadnym wypadku rzeczywiste zapełnienia pojazdów nie przekraczały 75% ich pojemności nominalnej.
Po kompleksowych zmianach w podaży usług w kwietniu 2013 r. niezbędne jest przeprowadzenie w 2014 r. ponownych badań wielkości popytu i analiza ich wyników, w kontekście wpływu wdrożonych zmian na popyt.
Planowane inwestycje infrastrukturalne
Podstawą planowanych do 2020 r. inwestycji powinny być przedsięwzięcia zaplanowane w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna, wskazane
do realizacji do 2015 r., a dotychczas z rożnych przyczyn niezrealizowane.
Zakres planowanych inwestycji zależy od sytuacji finansowej Leszna i okolicznych gmin.
Dodatkowym źródłem sfinansowania inwestycji mogą być także kredyty i pożyczki, zwłaszcza
preferencyjne oraz wszelkie środki pomocowe. Inwestycje w komunikację miejską i w rozwój
dróg, należą do najbardziej kapitałochłonnych we wszystkich gminach miejskich w Polsce.
Obecna sytuacja – de facto zakończenia aplikacji po środki pomocowe z horyzontu finansowego UE 2007-2013 i prace początkowe nad wdrożeniem horyzontu finansowego UE na lata
2014-2020, sprzyja pracom koncepcyjnym nad polityką inwestycyjną w zakresie komunikacji
zbiorowej na okres do 2022 r. (2020 r. plus dwa lata na zakończenie realizacji rozpoczętych
projektów). Planując inwestycje infrastrukturalne i taborowe należy jednak poddać analizie
spodziewane korzyści z ich realizacji i zestawić je z koniecznymi do poniesienia nakładami.
W stosunku do 2009 r., w którym opracowywano Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna, istotnym zmianom uległa sytuacja drogowa w mieście.
Przeprowadzona w latach 2011-2013 modernizacja miejskiego odcinka drogi krajowej nr 5 –
obejmująca także jej skrzyżowania z drogami poprzecznymi – oraz zrealizowane inne inwestycje w układzie ulicznym miasta (w tym nowe ronda), korzystnie wpłynęły na płynność
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ruchu, eliminując część uciążliwości dla pojazdów miejskiego publicznego transportu zbiorowego. Inne utrudnienia zostały wyeliminowane – bądź zmarginalizowane – wskutek wprowadzonych w kwietniu 2013 r. zmian w trasach linii. W związku z powyższym, niektóre wyszczególnione w tabeli 1, a niezrealizowane do tej pory przedsięwzięcia wymienione w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna, straciły obecnie na znaczeniu dla leszczyńskiej komunikacji miejskiej.
Spośród przedsięwzięć zaplanowanych w zadaniu z poz. 3A w tabeli 1 (budowa nowych
pętli) nie zrealizowano żadnego i aktualnie dwa z nich nie są już uzasadnione.
Pętla autobusowa przy ul. Wilkowickiej miała powstać wraz z wiaduktem nad torami
kolejowymi w ciągu tej ulicy, mającym za zadanie upłynnić dojazd do strefy przemysłowej
po zachodniej stronie torów. Wiaduktu w ul. Wilkowickiej do tej pory nie wybudowano, ale
trasę linii 4 – wskutek porozumienia z gminą Lipno – w niemal wszystkich kursach przedłużono do miejscowości Wilkowice, pętla przy ul. Spółdzielczej przestała być już więc potrzebna.
Po zmianach w układzie tras linii z kwietnia 2013 r., ul. Osiecka obsługiwana jest już
tylko jedną linią (3), z mocno ograniczonym zakresem godzinowym funkcjonowania i liczbą
wykonywanych w jej ramach kursów. Nie ma zatem potrzeby skracania części z tych kursów
do przystanku kolejowego Leszno Grzybowo, zwłaszcza, że jest on zlokalizowany na uboczu,
z dala od skupisk zabudowy. Wątpliwości budzi również potencjalna rola projektowanej pętli
jako przystanku węzłowego – przesiadkowego z kolei regionalnej na autobus – w sytuacji,
gdy odcinek pomiędzy stacją Leszno w centrum miasta a przystankiem Leszno Grzybowo
pociągi pokonują w czasie 7 minut.
Uzasadnione byłoby natomiast wybudowanie nowej pętli na osiedlu Rejtana. Aktualnie,
z przystanku na tym osiedlu korzystają autobusy linii 2 i 6, rozpoczynające bieg z uliczki
osiedlowej, naprzeciw budynku wielorodzinnego. Ze względu na popyt na usługi komunikacji
miejskiej w południowo-zachodniej części Leszna, generowany przez osiedla mieszkaniowe,
obiekty użyteczności publicznej i galerię handlową, zasadne byłoby zwiększenie intensywności obsługi tego rejonu miasta, na co jednak nie pozwala brak dogodnie zlokalizowanej pętli,
na której poza zmianą kierunku ruchu autobusów (obecnie uzyskiwaną poprzez objazd uliczek osiedlowych), pojazdy mogłoby bez uciążliwości dla mieszkańców odbywać postoje wyrównawcze po wykonaniu każdego kursu, a ich kierowcy – wymagane przepisami przerwy
w pracy.
Aby uniknąć kosztownego i kłopotliwego – szczególnie w warunkach eksploatowania
typów taboru o różnej pojemności – podmieniania obsługi poszczególnych pojazdów na czas
przerw w pracy kierowców, projektując rozkłady jazdy dąży się do zapewniania na dłuższych
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liniach na jednym z krańców postojów wyrównawczych w wymiarze co najmniej 15 min
na każde kółko. W takim przypadku, wszystkie wymagane przepisami przerwy w pracy dla
kierowców mieszczą się w ramach rozkładowych postojów wyrównawczych. Dla linii 6,
ze względu na ograniczone miejsce na postoje przy dworcu kolejowym, należy je zaplanować
na przeciwległym krańcu trasy, tj. w rejonie osiedla Rejtana.
W warunkach braku bezwzględnego priorytetu w ruchu ulicznym dla transportu publicznego, nadmierne zmniejszanie postojów wyrównawczych na pętlach skutkować będzie
pogorszeniem punktualności funkcjonowania komunikacji miejskiej. Wskutek skumulowania
się opóźnień z poprzednich kursów, wystąpią sytuacje, w których odjazd z przystanku początkowego dla danej linii odbywać się będzie już z opóźnieniem.
Tymczasem wyniki prowadzonych w różnych miastach badań hierarchizacji postulatów
przewozowych wskazują, że dla mieszkańców najważniejszymi są: bezpośredniość, punktualność, dostępność i częstotliwość. Punktualność i częstotliwość determinują czas oczekiwania,
który jako składnik czasu podróży ma największą wartość w ocenie pasażerów komunikacji
miejskiej. W świetle powyższego, wszelkie działania, których skutki mogłyby zmniejszyć
punktualność, należałoby podejmować z dużą ostrożnością.
Wskutek nadmiernej redukcji postojów wyrównawczych, pogorszyłyby się warunki pracy dla kierowców, którym w rzeczywistości nie zapewni się zaplanowanych w rozkładach jazdy kilkuminutowych postojów na cele socjalne, takie jak: palenie tytoniu, korzystanie z toalety, szybki posiłek lub wypicie napoju. Z kolei gorsze warunki pracy skutkować będą pogorszeniem się jej jakości (np. wynikającym z podenerwowania kierowcy trudnym do wytracenia
opóźnieniem, czy brakiem możliwości skorzystania z toalety w zapewniającym komfort tej
czynności czasie) i w rezultacie mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo przewozu pasażerów.
Wystąpiłyby również sytuacje, w których pracownicy stanowczo oczekiwaliby zapewnienia im rzeczywistych przerw w pracy w określonym przepisami wymiarze, czyli w przypadku opóźnienia w przyjeździe z trasy w kursie przed taką przerwą, odmówiliby rozpoczęcia
kolejnego kursu przed upływem 15-minutowej przerwy. W przedsiębiorstwach komunikacji
miejskiej, w których nie jest wymagane stosowanie tachografów (skutkiem czego rzeczywisty
czas prowadzenia pojazdów nie jest analizowany przez instytucje uprawnione do jego kontroli), w warunkach zapewnienia odpowiedniej długości rozkładowych postojów wyrównawczych, załogi nie stwarzają problemów w sytuacjach, gdy incydentalnie – wskutek zakłóceń
w ruchu – zaplanowane w rozkładach jazdy przerwy nie są w rzeczywistości zapewniane,
a służą jedynie wytracaniu opóźnień z trasy. Całkowicie odmienne staje się nastawienie załogi do tej kwestii w warunkach zminimalizowania rozkładowych postojów wyrównawczych.
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W rozkładach jazdy zsynchronizowanych w skali całej sieci komunikacyjnej, konstruowanych za pomocą tabeli koordynacji lub specjalistycznego oprogramowania optymalizującego, odjazdy pojazdów poszczególnych linii z przystanków początkowych są wynikiem zależności odjazdów pojazdów różnych linii na wspólnie obsługiwanych ciągach lub odjazdów
i przyjazdów na węzły przesiadkowe.
Odstęp pomiędzy przyjazdem pojazdu na pętlę a kolejnym odjazdem także wynika
z zależności odjazdów na ciągu i jest określany przez tabelę koordynacji lub oprogramowanie
optymalizacyjne. W zależności od potrzeb i specyfiki linii, na każdym z jej krańców postój
może być powiększony o wartość modułu częstotliwości dla danej linii lub o jego dowolną
wielokrotność.
Im więcej linii do zsynchronizowania i im niższa częstotliwość, tym dłuższe stają się postoje wyrównawcze na pętlach, narzucane przez koordynację. W warunkach konieczności
utrzymywania określonej liczby linii poddanych koordynacji, optymalizowanie postojów wyrównawczych najłatwiej można więc osiągnąć poprzez wprowadzanie cyklicznych zmian
w przypisaniu pojazdów do linii.
Upowszechnienie się stosowania techniki rytmicznych zmian w przypisaniu pojazdów
do linii spowodowane zostało wyposażeniem autobusów w wyświetlacze elektroniczne. Nie
znajduje bowiem żadnego uzasadnienia rozwiązanie, w którym wskutek zmiany linii oszczędza się kilka minut postoju wyrównawczego, a sama zmiana tradycyjnych tablic przez kierowcę zajmie czas niemal porównywalny z osiąganymi oszczędnościami.
Aby nie generować niepotrzebnych przejazdów technicznych, nieudostępnianych pasażerom, zmiany te powinny odbywać się w obrębie wspólnych pętli. Z tego powodu powszechnie dąży się obecnie do zmniejszenia liczby pętli dla pojazdów komunikacji miejskiej,
odpowiednio modyfikując trasy niektórych linii.
Skoncentrowanie wielu linii na kilku wspólnych pętlach – poza ułatwieniem cyklicznych
zmian w przypisaniu pojazdów do linii – stwarza również możliwość zapewnienia kierowcom
oczekiwanego przez nich zaplecza socjalnego. Dążąc do poprawy warunków pracy kierowców, w niektórych miastach na największych pętlach (dworcach) buduje się obiekty zaplecza
socjalnego – pawilony do odbywania przerw wyposażone w sanitariaty lub ustawia się kontenery sanitarne, wyposażone w bieżącą ciepłą wodę, prąd i suszarkę do rąk oraz ogrzewanie. Taki pawilon sanitarny, przedstawiony na rysunku 17, planuje się ustawić na nowej pętli
autobusowej w rejonie os. Rejtana.
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Rys. 17. Pawilony sanitarne dla kierowców komunikacji miejskiej
Źródło: Materiały własne.

W zadaniu z poz. 3B w tabeli założono przebudowę czterech pętli, z czego zrealizowano
dwie – przy dworcu kolejowym i obok cmentarza przy ul. Osieckiej.
W Strzyżewicach obszar, na którym planowano modernizację pętli, należy do gminy
Święciechowa, w której budżecie nie planuje się środków na to przedsięwzięcie.
Modernizację pętli autobusowej wraz z jej wyposażeniem w zaplecze socjalne – analogicznie, jak w przypadku opisanej wcześniej nowej pętli na os. Rejtana – planuje się przeprowadzić w rejonie ul. Chocimskiej (obecna pętla nawrotowa dla pojazdów obsługujących
linie 11 i 12).
W Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna zaplanowano
budowę ośmiu skrzyżowań typu rondo (poz. 4 w tabeli 1), z czego zrealizowano dwa – łączące Aleje Konstytucji 3 Maja z Alejami Piłsudskiego i z ul. Ks. Popiełuszki oraz ul. Estkowskiego
i ul. Unii Europejskiej.
Spośród pozostałych sześciu zaplanowanych modernizacji układu drogowego, przewidujących wybudowanie rond, dla komunikacji miejskiej istotne znaczenie ma tylko jedno –
skrzyżowanie ulic Lipowej i Racławickiej, na trasie linii 1 i 2 oraz sezonowej linii 5. Budowę
ronda przewidziano zamiennie z sygnalizacją świetlną, ale wobec dotychczasowych doświadczeń MZK w Lesznie ze skrzyżowaniami osygnalizowanymi i z ruchem okrężnym, rondo –
z punktu widzenia płynności ruchu autobusów – uznaje się za korzystniejsze.
Pozostałe planowane i niewybudowane ronda, o zdecydowanie mniejszym znaczeniu
dla ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, to:


ul. Wilkowicka – łącznik do północnego węzła drogi ekspresowej S-5 – nie ma jeszcze
tego łącznika, nie występują więc żadne utrudnienia w ruchu;
114

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Leszna



ul. Osiecka – łącznik do Al. Konstytucji 3 Maja – natężenie ruchu w ul. Osieckiej, wykorzystywanej obecnie tylko przez autobusy linii 3, o ograniczonej liczbie kursów, nie wyczerpuje przepustowości opisywanego skrzyżowania;



ul. Szybowników – skrzyżowania z ulicami: Kosmonautów, Działkową i Dożynkową
po zmianie tras od kwietnia 2013 r. nie są już wykorzystywane przez pojazdy komunikacji
miejskiej, a problem włączania się do ruchu w ul. Szybowników rozwiąże planowana
przez miasto Leszno kompleksowa modernizacja miejskiego odcinka drogi krajowej nr 12.
W poz. 5 w tabeli 1 zaprezentowano zamierzenia budowy trzech skrzyżowań z sygnali-

zacją świetlną, przewidziane w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna. Do 2013 r. zrealizowano jedno – na skrzyżowaniu Al. Konstytucji 3 Maja
z ul. Geodetów (określoną w planie jako łącznik ze strefą I.D.E.A.). Realizacja pozostałych
dwóch zamierzeń dotyczy skrzyżowań:


ulic 17 Stycznia, Racławickiej i Grunwaldzkiej – stanowiącego pewne utrudnienie w przejeździe autobusów komunikacji miejskiej, ale tylko dla linii 2;



ulic Lipowej i Racławickiej, na którym postuluje się wybudowanie ronda.
W poz. 6 i 7 w tabeli 1 przedstawiono zamierzenia inwestycyjne ze Zintegrowanego

Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna, polegające na wprowadzeniu priorytetu dla komunikacji zbiorowej w pięciu ciągach komunikacyjnych i ułatwień w kolejnych pięciu. Z zaprezentowanych zamierzeń, do 2013 r. zrealizowano tylko dwa – zastąpiono rondem
sygnalizację świetlą na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Fabrycznej z Alejami Piłsudskiego
(rondo Podwale) oraz wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic Opalińskich i Mickiewicza
(rondo Sybiraków).
Nie ma uzasadnienia dla wprowadzenia priorytetu dla autobusów w ulicach Chrobrego
i Zamenhofa, gdyż nie są one obecnie obsługiwane liniami leszczyńskiej komunikacji miejskiej i nie ma planów jej wprowadzenia w te ulice. Wjazd w ul. Chrobrego od południa możliwy jest tylko od strony wschodniej Al. Jana Pawła II, a wyjazd z niej – tylko w stronę zachodnią. Korzystniejsza dla komunikacji miejskiej jest równoległa i szersza ul. Dąbrowskiego,
obecnie wykorzystywana przez autobusy. Z obsługi ul. Zamenhofa, z uwagi na jej osiedlowy
charakter i progi spowalniające, wycofano się w kwietniu 2013 r. Wprowadzenie dotychczas
korzystających z niej linii w Aleje Konstytucji 3 Maja zintegrowało przystanki różnych linii
w kierunku do centrum i poprawiło dostępność komunikacji miejskiej dla mieszkańców osiedla Przylesia. Powrót do rozwiązania, polegającego na obsłudze ul. Zamenhofa, nie jest aktualnie rozważany.
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W celu uzyskania priorytetu w ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego, stosuje się
następujące rozwiązania:
a) dostosowanie sygnalizacji ulicznej do ruchu pojazdów transportu zbiorowego;
b) wydzielenie pasów ruchu dla autobusów.
Wydzielenie pasa ruchu dla autobusów musi być uzasadnione dużym natężeniem ruchu
tych pojazdów i ich napełnieniem oraz dużym obciążeniem ulicy innym ruchem samochodowym, a także uwzględniać szerokość jezdni (liczbę pasów ruchu), na której projektuje się taki
pas.
W literaturze branżowej32 przyjmuje się za uzasadnione wydzielenie pasa przy potoku
minimum 40 pojazdów publicznego transportu zbiorowego na godzinę w jednym kierunku
w porze szczytu przewozowego, przy czym szczyt ten nie może być krótkotrwały – powinien
obejmować przynajmniej 6 godzin dziennie. W szczególnych przypadkach, przy szerokich
jezdniach (od 3 pasów ruchu w jednym kierunku) i dużym napełnieniu pojazdów (w większości przegubowych), wydzielenie pasa może być stosowane już przy częstotliwości 25 pojazdów na godzinę i szczycie przewozów trwającym przynajmniej 4 godziny. Pasy takie są zwykle pasami przykrawężnikowymi.
W żadnym z wyszczególnionych w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna ciągów ulicznych nie występuje częstotliwość kursów pojazdów transportu publicznego (nie tylko komunikacji miejskiej, ale i w ogóle), która przekroczyłaby wartość
graniczną 25 pojazdów na godzinę, uzasadniającą budowę pasów wydzielonego ruchu dla
autobusów. Nawet ich ewentualne wyznaczenie na jezdniach o dwóch pasach ruchu w każdym z kierunków (m.in. na Wiadukcie im. Grota-Roweckiego oraz w Alejach Jana Pawła II
i w Alejach Krasińskiego), trudne do zaakceptowania nie tylko z powodów ruchowych, ale
i ze względów społecznych, spowodowałoby więcej utrudnień dla transportu publicznego –
z tytułu ogólnego wzrostu poziomu kongestii drogowej w mieście – niż potencjalnych ułatwień.
Projektując priorytet dla transportu zbiorowego należy wziąć pod uwagę rozwój systemu transportu i przewidzieć obszary, na których mogą wystąpić w przyszłości utrudnienia
ruchowe. Dlatego też wyznaczenie tras i skrzyżowań z priorytetem dla transportu zbiorowego
powinno być dokonane już w planach zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie priorytetu dla transportu zbiorowego zawsze odbywa się kosztem ograniczenia swobody pozostałego ruchu samochodowego. Jest to w pewnym sensie działanie

32

A. Sambor: Priorytety w ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej. Izba Gospodarcza Komunikacji
Miejskiej, Warszawa 1999, s. 42 i 44.
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polityczne i dlatego musi być ono określone w polityce transportowej miasta przyjętej
(uchwalonej) przez samorząd.
Poprawa warunków ruchu w ciągu ulic Dąbrowskiego i Korcza (ich poszerzenie), planowane jest wraz z budową pobliskiej galerii handlowej. Z kolei warunki ruchu autobusów
w ciągu ulic 1 Maja – Lipowa / Starozamkowa poprawi postulowana budowa ronda u zbiegu
ulic Lipowej i Racławickiej.
Pozostałe niezrealizowane inwestycje drogowe, zaplanowane w Zintegrowanym Planie
Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna, to:


budowa sygnalizacji świetlnej, ułatwiającej wyjazd autobusów spod dworca kolejowego
w ul. Dworcową – problem rozwiązało wybudowanie w tym miejscu ronda (rondo Zatorze);



budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego – połączenia dworców kolejowego i autobusowego (PKS) oraz zespołu przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych w sąsiedztwie tych dworców – od projektu odstąpiono, w związku z wycofaniem się inwestora
prywatnego, zainteresowanego budową w tym rejonie galerii handlowej, a problem dezintegracji przystanków komunikacji miejskiej rozwiązano ostatecznie w kwietniu 2013 r.,
przenosząc przystanki spod dworca autobusowego na plac przed budynkiem dworca kolejowego.
W przywoływanym dokumencie zaplanowano również wprowadzenie oferty przewozo-

wej Telebus (linii o zmiennej, elastycznej trasie – modyfikowanej na zgłoszenie pasażerów),
od którego odstąpiono ze względu na brak potrzeb zgłaszanych mieszkańców w tym zakresie
oraz ze względu na sprzeczność takiego rozwiązania z obecnie obowiązującymi przepisami,
dotyczącymi wydawania zezwoleń na przewozy osób w transporcie drogowym.
Odstąpiono również od pomysłu budowy antyzatok oraz wprowadzenia automatów biletowych – mobilnych i stacjonarnych – z uwagi na perspektywę wdrożenia alternatywnego
rozwiązania, tj. systemu biletu elektronicznego wraz z elektroniczną portmonetką.
Pozostałe zaplanowane działania inwestycyjne przeniesione zostały na kolejny okres
planowania, tj. na lata 2014-2020.
Zestawienie projektów inwestycyjnych, zaplanowanych w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna i nadal przewidywanych do realizacji,
przedstawiono w tabeli 39. W tabeli tej nie wyszczególniono inwestycji taborowych.
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Tab. 39. Projekty inwestycji infrastrukturalnych przewidziane do realizacji na lata
2014-2020 – ceny z 2013 r.

Lp.

Nazwa zadania

Koszt
realizacji
[w tys. zł]

Planowana
realizacja

1

Budowa nowej pętli wraz z zapleczem sanitarnym dla kierowców
– przy ul. Rejtana

350

2014-2015

2

Przebudowa pętli oraz budowa zaplecza sanitarnego dla kierowców – przy ul. Chocimskiej

300

2014-2015

3

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Racławickiej

4

1 000

do 2020

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 17 Stycznia,
Racławickiej i Grunwaldzkiej

300

do 2018

5

System pojazdowej informacji pasażerskiej

500

2015-2016

6

Budowa 24 nowych wiat

750

2014-2020

7

Zainstalowanie 12 elektronicznych tablic informacyjnych dynamicznej informacji pasażerskiej

500

2015-2018

8

Wprowadzenie biletu elektronicznego

300

2014-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego
w Lesznie na lata 2010-2015.

Właściwe funkcjonowanie transportu miejskiego w Lesznie nie jest uzależnione od realizacji wszystkich zaprezentowanych w tabeli 39 zamierzeń inwestycyjnych. Większość z
nich poprawia warunku ruchu autobusów i – ogólnie – jakość oferty komunikacji miejskiej,
jednak za najistotniejsze (w kolejności wyszczególnienia) należy uznać:


budowę nowej pętli wraz z zapleczem sanitarnym dla kierowców – przy ul. Rejtana;



wprowadzenie biletu elektronicznego;



zainstalowanie elektronicznych tablic informacyjnych dynamicznej informacji pasażerskiej
oraz rozbudowę systemu pojazdowej informacji pasażerskiej;



sukcesywną budowę nowych wiat;



przebudowę pętli oraz budowę zaplecza sanitarnego dla kierowców – przy ul. Chocimskiej.
Podane ceny poszczególnych zadań uaktualniono w stosunku do szacunków zaprezen-

towanych w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna z 2009 r.
Największe zmiany wartości zadań związane są ze spadkiem cen urządzeń elektronicznych,
upowszechnieniem się nowych technologii i częściowym już wdrożeniem niektórych komponentów określonych systemów (jak np. systemu biletu elektronicznego).
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Jak wynika z analizy danych z badań marketingowych z 2012 r., w centrum Leszna
najbardziej obciążone były przystanki zlokalizowane przy ulicach:


Dąbrowskiego;



Al. Jana Pawła II;



Al. Krasińskiego;



Marcinkowskiego;



Narutowicza.
Przystanki te uznaje się za punkty węzłowe sieci leszczyńskiej komunikacji miejskiej,

które z racji pełnionej roli jako pierwsze powinny zostać wyposażone w system dynamicznej
informacji pasażerskiej i nowoczesne wiaty.
Właściwym miejscem integracji połączeń komunikacji miejskiej i regionalnej, jest rejon
dworców kolejowego i autobusowego. W obydwu obiektach dworcowych powinna być prowadzona zintegrowana obsługa pasażerów transportu miejskiego i regionalnego oraz informacja o usługach, w tym dynamiczna, obejmująca odjazdy wszystkich pojazdów w obrębie
całego węzła przesiadkowego.
Planowane inwestycje taborowe
W Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna z 2009 r.
w latach 2011-2015 zaplanowano zakup 6 fabrycznie nowych autobusów, za kwotę 5,2 mln
zł. Przedsięwzięcia tego dotąd jednak nie zrealizowano.
Oprócz zaplanowanego zakupu 6 nowych autobusów o standardowej dla komunikacji
miejskiej długości (12 m) i standardowej pojemności pasażerskiej (90-100 pasażerów),
w okresie planowania, tj. do 2020 r. zakłada się także zakup kolejnych 5 autobusów, klasy
pojemnościowej midi.
Z uwagi na emisję zanieczyszczeń w spalinach i wysoką emisję hałasu przez autobusy
o napędzie Diesla, przyjęto w ramach strategii odtwarzania taboru, wprowadzenie do Leszna
autobusowej trakcji elektrycznej. Nowoczesne autobusy elektryczne mają bardzo korzystne
parametry pracy i zmniejszają zdecydowanie zanieczyszczenie środowiska w centrach miasta.
Ich mankamentem był dotychczas nieduży zasięg, spowodowany znaczącą wagą baterii, która to powodowała także niską pojemność pojazdu (np. 70 pasażerów w pojeździe o standardowej długości 12 m) i konieczność wielogodzinnego doładowywania baterii podczas przerw
w kursowaniu (np. w nocy).
W ostatnim okresie pojawiły się na rynku zmodyfikowane rozwiązania, polegające
na wprowadzeniu pojazdów elektrycznych wraz z systemem ich doładowywania na przystankach końcowych (lub nawet – poprzez ładowanie indukcyjne – na przystankach pośrednich).
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Rozwiązanie zakładające doładowywanie baterii na przystankach końcowych polega
na zastosowaniu baterii o znacznie zmniejszonej wadze, zapewniającej stosunkowo niewielki
zasięg bez doładowywania (np. do 50 km), ale pozwalającej jednocześnie na osiągnięcie
standardowej pojemności pojazdu (np. ponad 90 pasażerów dla pojazdu 12 metrowego).
W tym systemie na przystanku końcowym, lub wybranym innym przystanku z długim postojem, montowany jest system zasilający, pozwalający na automatyczne doładowanie pojazdu,
np. poprzez złącze plug-in lub pantograf. Wymaga to budowy stacji zasilania w tych wybranych punktach wraz z niezbędnym okablowaniem zasilającym, ale taki pojazd zyskuje elastyczność planowania trasy przejazdu i może obsługiwać np. wnętrza osiedli na trasach
zmienianych w miarę zmieniających się potrzeb.
W pierwszym etapie planuje się zakup 5 elektrobusów, klasy pojemnościowej midi
(długość około 9 m, pojemność około 60 pasażerów) i ich przeznaczenie do obsługi linii I
kategorii (już funkcjonującej linii 6 i projektowanej linii 9).
W przyszłości, po pozytywnych doświadczeniach z eksploatacji, system ten mógłby być
rozszerzany na kolejne trasy autobusowe w mieście, szczególnie tam, gdzie występuje przekroczenie norm w zakresie emisji hałasu. Elektryczne środki zbiorowego transportu drogowego (autobusy elektryczne, trolejbusy) nie osiągają co prawda tak długiego okresu eksploatacji, jaki jest możliwy w przypadku tramwajów, ale ich przydatność do codziennej pracy przewozowej jest co najmniej dwukrotnie wyższa niż pojazdów silnikowych. Jeszcze do niedawna
w polskich miastach eksploatujących trolejbusy (Lublin, Tychy), użytkowane były pojazdy
w wieku 25 lat, będące jeszcze w na tyle przyzwoitym stanie technicznym, że sprzedano je
jako używane za wschodnią granicę kraju. W Gdyni eksploatowane są natomiast już od 9 lat
trolejbusy konwertowane z używanych autobusów niskopodłogowych, wyprodukowanych
w 1993 r. Należy przypuszczać, że autobusy elektryczne, zakładając okresową wymianę baterii, będą miały podobny okres przydatności do eksploatacji.
Przyjmuje się koszt elektrobusu w kwocie 1,5 mln zł (brutto), a punktu ładowania –
250 tys. zł. Punkty ładowania w pierwszym etapie obejmą zajezdnię MZK i trzy pętle linii 6 i 9
(nową – przy ul. Rejtana, przy dworcu kolejowym oraz na Zatorzu – np. plac Obrońców Warszawy).
Z punktu widzenia długookresowego planowania, którego celem jest zapewnienie
zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Lesznie i gminach ościennych, właściwym rozwiązaniem jest przeniesienie obciążeń finansowych związanych z realizacją strategii
odtwarzania taboru z budżetu miasta w koszty operatora (amortyzacja). Wymaga to przekształcenia operatora z zakładu budżetowego w spółkę z o.o. ze 100% udziałem miasta. Nie
przekreśla to możliwości ubiegania się dofinansowanie zakupu pojazdów w ramach progra120
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mów unijnych, w których zakupy autobusów są elementem szerszego programu inwestycyjnego. Zwiększa natomiast pewność realizacji założonych w dalszej przyszłości planów inwestycyjnych, wskutek ujęcia amortyzacji w kosztach operatora komunalnego, który funkcjonuje na podstawie umowy (najczęściej powierzenia). Nie wyklucza się również odpowiedniej
partycypacji gmin ościennych w zakupach taborowych (finansowej i rzeczowej).
Nowo nabywany tabor powinien spełniać co najmniej następujące wymogi:


jednolite barwy miejskie;



niska podłoga przynajmniej w części pojazdu, bez progów poprzecznych wewnątrz (nie
dotyczy to midibusów);



platforma ułatwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich;



system przyklęku prawej strony pojazdu podczas otwarcia drzwi na przystanku;



tablice elektroniczne pokazujące kierunek i trasę jazdy wewnętrzne i zewnętrze;



głosowe zapowiedzi przystanków;



monitoring wewnętrzny z rejestracją obrazu i dźwięku;



klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej;



po zaimplementowaniu biletu elektronicznego – kasowniki wielofunkcyjne;



elementy systemu elektronicznej informacji pasażerskiej, pozwalające na lokalizację pojazdu.
Realizacja wymienionych zamierzeń ma służyć integracji transportu zbiorowego oraz

poprawie jakości i funkcjonalności układu tras linii autobusowych. Zamierzenia te są zgodne
ze strategicznymi wytycznymi Unii Europejskiej, tj. politykami:


zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego;



promowania rozwiązań proekologicznych;



integracji środków transportu;



podnoszenia standardów obsługi pasażerskiej.
Planowany układ sieci komunikacyjnej i parametry rozkładów jazdy
Po zmianach optymalizacyjnych, wprowadzonych w kwietniu 2013 r., w wariancie sta-

bilizacji oferty przewozowej leszczyńskiej komunikacji miejskiej, obecnie obowiązujący układ
tras linii przyjmuje się za docelowy w okresie planowania. Przyjęcie w Lesznie zasad strategii
zrównoważonego rozwoju transportu wymaga jednak nakreślenia również wariantu rozwojowego oferty przewozowej, którego realizacja powinna powstrzymać mający miejsce w ostatnich latach systematyczny spadek wielkości popytu na usługi leszczyńskiej komunikacji miejskiej.
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Bardzo pozytywne doświadczenia z funkcjonowania linii 6 w standardzie linii podstawowej (wysoka, rytmiczna częstotliwość i trasa obejmująca obszary najintensywniejszej zabudowy), stanowią przesłankę wytyczenia drugiej linii o identycznym charakterze.
Projektowana linia 9 połączy Zatorze (bez określania wiążącej lokalizacji pętli ani przebiegu trasy po zachodniej stronie torów kolejowych na tym etapie planowania), poprzez
dworzec kolejowy i ulice: Dworcową, Wiadukt im. Grota-Roweckiego, Aleje Jana Pawła II,
Aleje Konstytucji 3 Maja, Kąkolewską, Unii Europejskiej, Estkowskiego, Dekana, Sygietyńskiego, Szpitalną i Kiepury, ponownie Aleje Konstytucji 3 Maja i Rejtana – z projektowaną
nową pętlą na osiedlu Rejtana.
Trasa linii 9 obejmie większość istotnych celów i źródeł ruchu w mieście, położonych
poza zasięgiem trasy linii 6. Identyczna jak linii 6 częstotliwość kursów zapewni na wspólnych
odcinkach tras obydwu tych linii kursy co 10 min w porach szczytowego natężenia przewozów. Obsługę linii 9 zakłada się 4 autobusami klasy pojemnościowej midi, po szczycie przewozów kierowanymi także do obsługi linii 6. W skali roku zakłada się wykonywanie na tej linii
około 215 tys. wozokilometrów.
W przypadku zakupu elektrobusów, zakłada się ich skierowanie do obsługi linii 9 oraz
poszczytowych kursów linii 6. Na obydwu pętlach linii 9 (oraz linii 6) planuje się wybudowanie punktów ładowania elektrobusów, rekomendując metodę ich zasilania poprzez pantografy.
Planowana taryfa
Obowiązujące w Lesznie ceny biletów oraz relacje cen biletów jednorazowych i okresowych, jak na warunki miasta o liczbie mieszkańców poniżej 75 tys., należy uznać za niekorzystne dla stabilnego kształtowania popytu na usługi transportu publicznego w dłuższym
okresie czasu.
W miastach małych i średnich ceny biletów okresowych powinny stanowić maksymalnie
30-krotność cen odpowiadających im biletów jednorazowych. Najpóźniej od 2015 r. – wraz
z wdrożeniem biletu elektronicznego – zakłada się likwidację biletów trasowanych (na jedną
linię) i obniżenie cen biletów okresowych. Przyjmuje się również wprowadzenie możliwości
przesiadania się w założonym czasie ważności biletu jednorazowego, bez konieczności wnoszenia dodatkowej opłaty.
Celem wprowadzonych zmian taryfowych jest stabilizacja przychodów w długim okresie
czasu, wzrost udziału biletów okresowych w przychodach ze sprzedaży i wzrost wskaźnika
odpłatności usług (w porównaniu z obecnymi warunkami ich finansowania).
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Korzyści o charakterze ekonomiczno-finansowym, związane z relatywnie wysokim
udziałem przejazdów realizowanych na podstawie biletów okresowych, wynikają przede
wszystkim z większej ruchliwości pasażerów posiadających ten rodzaj biletów. Wzrost ruchliwości skłania pasażerów do kupowania biletów sieciowych o największym zakresie przestrzennym obowiązywania i jednocześnie najdroższych. Zjawisko to można więc uznać
za korzystne z punktu widzenia ekonomiczno-finansowego, o ile występuje w skali niepowodującej konieczności zwiększania oferty przewozowej.
Likwidacja biletów trasowanych i jednoczesna obniżka cen biletów sieciowych, mogą
spowodować bardziej równomierne rozłożenie popytu w przestrzeni w poszczególnych przedziałach czasowych, a także zwiększyć konkurencyjność cenową transportu miejskiego
w stosunku do oferty transportu regionalnego (sieciowy bilet okresowy i korespondencyjny
bilet jednorazowy umożliwią np. podróże z przesiadką ze Święciechowej do szpitala czy Galerii Leszno, bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat). Poprawa konkurencyjności oferty
taryfowej miejskiego transportu zbiorowego stanowić będzie z kolei istotny czynnik zachęcający przewoźników regionalnych do podjęcia rozmów w zakresie integracji taryfy i wprowadzenia w dalszej przyszłości biletu zintegrowanego.
Przy ustalaniu cen biletów za usługi komunikacji miejskiej w Lesznie, brany będzie pod
uwagę z jednej strony koszt świadczenia usług i konieczność jego pokrycia w określonym
stopniu przychodami z biletów (za pożądany poziom odpłatności usług należy uznać wskaźnik
na poziomie 35-40%), z drugiej zaś strony – elastyczność cenowa popytu i ceny biletów
przewoźników regionalnych na substytucyjnych trasach oraz koszt podróży własnymi samochodami osobowymi, przy założeniu, że ich użytkownicy w kalkulacji kosztów podróży najczęściej uwzględniają wyłącznie koszty paliwa.
W 2015 r. należy przygotować koncepcję wprowadzenia wspólnego zintegrowanego biletu komunikacji miejskiej i regionalnej oraz opracowanie wyznaczające racjonalną sferę substytucyjności i komplementarności oferty przewozowej komunikacji miejskiej i regionalnej.
Zmianom w taryfie towarzyszyć będą działania związane z poprawą sieci dystrybucji biletów jednoprzejazdowych – w celu ułatwienia pracy kierowców, ponoszących główny ciężar
ich sprzedaży (zwiększenie liczby dystrybutorów zewnętrznych, sprzedaż przez Internet
i telefony komórkowe) oraz działania związane z promocją biletów okresowych.
Istotne znaczenie dla procesów integracji biletowej komunikacji miejskiej i regionalnej
ma wprowadzenie wspólnej platformy – nośnika biletów, który umożliwi wprowadzenie biletów zintegrowanych. Takim nośnikiem jest karta elektroniczna. Jej wprowadzenie może
obejmować wyłącznie bilety okresowe lub w wariancie szerszym – okresowe i tzw. elektro123
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niczną portmonetkę, czyli możliwość płacenia za realizowane przejazdy impulsami zapisanymi
na karcie.
Planowana efektywność ekonomiczno-finansowa
Planowane zmiany dotyczące kształtu sieci komunikacyjnej, jej parametrów wynikających z rozkładów jazdy oraz taryfy i inwestycji, a także założone zmiany w popycie, wpłyną
na wskaźnik odpłatności leszczyńskiej komunikacji miejskiej. Z punktu widzenia budżetu miasta optymalne byłoby zwiększenie do 2020 r. wskaźnika odpłatności do poziomu 40-45%,
w stosunku do obecnych warunków finansowania komunikacji miejskiej, lecz tak wysokie
podwyższenie odpłatności musiałoby skutkować podniesieniem ceny biletów, które już obecnie nie należą do zbyt niskich. Działanie takie spowodowałoby dalszy odpływ pasażerów
z komunikacji miejskiej i będącą tego skutkiem kolejną redukcję oferty przewozowej i wzrost
ruchu pojazdów indywidualnych oraz wzrost kongestii, zwłaszcza w szczytach przewozowych.
W przypadku Leszna, za optymalny poziom odpłatności uznaje się przedział 35-40%,
odpowiadający obecnej skali pokrywania kosztów przychodami z biletów.
Zestawiając prognozowane koszty i przychody ze sprzedaży biletów (w cenach
z 2012 r., dla którego dostępne są ostatnie dane za pełny rok), w tabeli 40 określono prognozowaną dla 2020 r. efektywność ekonomiczno-finansową funkcjonowania leszczyńskiej
komunikacji miejskiej. W tabeli nie uwzględniono nakładów inwestycyjnych.
Tab. 40. Prognozowana efektywność ekonomiczno-finansowa leszczyńskiej komunikacji miejskiej w 2020 r. (w cenach z 2012 r.)
2020
Parametr

Praca eksploatacyjna

Jednostka

[tys. wozom]

2012

Wariant
stabilizacyjny

Wariant
rozwojowy

1 143 000

998 668

1 131 388

Koszty świadczenia usług

[tys. zł]

6 040

5 277

5 979

Przychody z biletów

[tys. zł]

2 281

1 845

2 372

Dopłaty budżetowe

[tys. zł]

3 322

3 432

3 606

[%]

37,8

35,0

39,7

Wskaźnik odpłatności
Źródło: Opracowanie własne.

Przy dążeniu do osiągnięcia w 2020 r. założonego poziomu wskaźnika odpłatności,
roczną wysokość dopłat budżetowych do leszczyńskiej komunikacji miejskiej (w cenach
z 2012 r.) – w wariancie stabilizacyjnym szacuje się na 3,43 mln zł, a w wariancie rozwojo124
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wym – na 3,61 mln zł, czyli o 5,1% wyższą. W wariancie rozwojowym zakłada się jednak
w 2020 r. o 13,3% większą pracę eksploatacyjną niż w wariancie stabilizacyjnym.
W przypadku przekształcenia MZK w Lesznie spółkę kapitałową, system rozliczania może przybrać dwie postaci: jako system „netto” –

z pozostawieniem dochodów z biletów

po stronie operatora albo system „brutto”, w którym przychody z biletów stanowią dochód
budżetu miasta, a operator otrzymuje zapłatę za realizowaną pracę eksploatacyjną. W obydwu przypadkach proponuje się zastosowanie metodologii wyznaczania ceny za wykonane
usługi w oparciu o wykonane wozokilometry w danym okresie. Wydatkiem miasta byłaby:
−

w systemie „brutto” – zapłata za pełny koszt wozokilometra, a wpływy z biletów stanowiłyby dochód miasta;

−

w systemie „netto” zapłata częściowa ponoszonego kosztu.
Niezależnie od przyjętego sposobu rozliczania, miasto Leszno zobowiązane byłoby

do wypłaty pełnej rekompensaty za zadania wykonywane przez własny podmiot wewnętrzny
– zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1370/2007, natomiast problem ograniczeń w dotacjach
dla zakładu budżetowego nie miałby wówczas miejsca.
Monitorowanie realizacji planu zrównoważonego rozwoju transportu
publicznego w Lesznie
W tabeli 40 przedstawiono zestaw parametrów i narzędzi oraz zakres oceny poszczególnych elementów systemu przewozów użyteczności publicznej w Lesznie, umożliwiających
bieżące monitorowanie stopnia realizacji planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego.
Tab. 41. Wskaźniki monitorowania realizacji planu zrównoważonego transportu
publicznego w Lesznie
Badany element planu

Zakres i narzędzia badania
Dostępność podmiotowa:
udział pojazdów niskopodłogowych w inwentarzu
operatora i przewoźników (w komunikacji regionalnej)
− stosunek ceny biletów jednorazowych/miesięcznych
sieciowych do przeciętnego wynagrodzenia
− relacja ceny bilety okresowego do odpowiedniego
biletu jednorazowego
Dostępność przestrzenna:
− liczba przystanków na 1 km2
−

Zapewnienie dostępności
do transportu, w tym osobom niepełnosprawnym
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Badany element planu

Zakres i narzędzia badania

Redukcja negatywnego wpływu
transportu na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców

Struktura pojazdów w inwentarzu w przekroju norm czystości spalin, liczba elektrobusów w inwentarzu

Redukcja zanieczyszczenia powietrza i hałasu oraz efektu cieplarnianego i zużycia energii

Struktura pojazdów w inwentarzu w przekroju norm czystości spalin, liczba elektrobusów w inwentarzu

Efektywność ekonomiczna transportu osób

Integracja transportu

Wskaźnik odpłatności usług [%]
Amortyzacja taboru/koszty ogółem [%]
Zakres usług (odsetek oferty przewozowej mierzonej pracą eksploatacyjną) objęty wspólnym (zintegrowanym)
biletem
Liczba sprzedawanych biletów zintegrowanych

System taryfowy i inne elementy
oferty przewozowej
Dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb przewozowych,
popytu i preferencji komunikacyjnych

Wielkość popytu
Struktura popytu
Wskaźniki odpłatności usług w przekroju linii i obszarów
Cyklicznie realizowane badania popytu, potrzeb, preferencji i zachowań transportowych mieszkańców
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